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editorial

Verd i Blau

Els passats 21 i 22 de març es varen celebrar, respectivament, el Dia Mundial dels Boscos 
i el Dia Mundial de l’Aigua. Podeu trobar informació sobre aquests esdeveniments a les 
pàgines web que l’Organització de les Nacions Unides va publicar:

https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://www.un.org/es/observances/water-day

Els boscos i l’aigua són dos elements del medi natural i el paisatge que estan presents a 
les nostres excursions i que sovint ens proporcionen unes sensacions i unes emocions 
intenses. Com tots sabem, l’aigua més abundosa és la salada, l’oceànica i marina, però 
aquí volem fer un esment especial de la modesta en quantitat (menys d’un 4 % del 
total) però indispensable per la biosfera terrestre, aigua dolça. Qui no recorda amb 
un cert enyor el passeig per una fageda ombrívola o una avetosa perfumada, la visió 
d’una cataracta espumosa o la lleu remor d’un rierol. Tant els boscos com l’aigua es 
manifesten en formes variades: els primers segons la seva composició vegetal, densitat 
arbòria o disposició al terreny, en una vall, un pla o un vessant; la segona, segons la 
seva fase, sòlida (un 70 % del total) o líquida, i el seu moviment, ràpid, lent o nul. I 
naturalment, ambdós comparteixen l’espai creant ambients únics: avetoses nevades, 
estanys envoltats de mates de pi negre, aigües tortes...

L’aigua cau del cel per sorgir després de la profunditat de la terra on arrelen els 
arbres que conformen el bosc. No són possibles els uns sense l’altra. Probablement 
la imatge més icònica d’aquesta simbiosi és el riu Amazones creuant la seva selva, 
malauradament cada vegada més petita. És fonamental que l’home, tot aprofitant els 
recursos que li ofereixen aigua i boscos, els respecti i els protegeixi si cal. Sense aigua 
neta i boscos sans no hi ha futur per a la nostra ni per a les altres espècies.

Arran dels esdeveniments lligats a la borrasca Glòria que afectà Catalunya al gener 
del 2020 s’ha tornat a debatre intensament sobre la relació entre l’home i els rius (i 
el mar). Des de fa centúries hem intervingut en la seva dinàmica natural construint 
canals, petites rescloses o grans embassaments. N’hem tret molt de profit d’aquestes 
obres hidràuliques però hem pertorbat manifestament els seus cicles i funcions, per 
exemple, impedint que arrosseguin els sediments que alimenten els deltes. El de l’Ebre 
n’està patint les conseqüències. Igual que ressaltàvem a l’editorial anterior (número 
421), es tracta de trobar l’equilibri entre la consideració de la natura com a recurs o 
servei i la seva conservació. Com a primer pas, però, cal que siguem conscients del que 
significa per al cicle de l’aigua obrir una aixeta o encendre el llum.

Els boscos, de forma aparentment paradoxal, han crescut en extensió al territori 
degut fonamentalment a l’abandonament dels terrenys agrícoles i la pèrdua de valor 
comercial de la fusta. En aquest cas també cal que les administracions i els propietaris 
facin una gestió apropiada de la forest, incloent la protecció total en alguns casos, per 
prevenir els incendis i gaudir d’uns boscos en bon estat, amb alt valor ecosistèmic. Així 
doncs, valorem també aquests espais i cuidem-los.
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EL MONTSENY.          
Què en resta (i què no) d’allò 
que fou un espai protegit (I)

Text de Carles Lumeras, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)

El massís del Montseny, ateses les 
seves característiques biogeogrà-
fiques, que el fan únic, va disposar 

d’un Pla especial de protecció a partir 
de l’any 1977 (i fou declarat Reserva de la 
Biosfera l’any 1978). Posteriorment, però, 
malgrat que la Generalitat va aprovar 
l’any 1987 un decret que el declarava parc 
natural, el Montseny ha viscut alguns epi-
sodis que, com veurem més endavant, han 

fet trontollar la seva consideració d’espai 
protegit.
L’any 1987, es consolida com associació 
la Coordinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny. Aquest fet és el fruit de 
la lluita que diversos col·lectius van dur 
a terme, contra la construcció d’una 
línia d’alta tensió, que Red Eléctrica de 
España volia instal·lar creuant el massís 
de banda a banda. Com en d’altres 

episodis que s’han esdevingut més tard, la 
mobilització ciutadana aconseguí aturar 
aquest projecte disbauxat, que posava en 
perill els valors ambientals i el paisatge 
d’aquesta muntanya. 
Amb el pas del temps les normatives 
desenvolupades en el marc de la Unió 
Europea, van anar obligant a harmonitzar 
els reglaments de protecció aplicables 
als territoris considerats protegits. Pel 
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En el món de l’excursionisme o de l’escoltisme, a Catalunya, 
seria difícil trobar alguna persona que no hagi tingut cap 
experiència relacionada amb el Montseny. Això no resulta 

gens estrany tenint en compte que aquesta muntanya 
ha estat essencial en el desenvolupament històric de 

les activitats excursionistes i de recerca, que va  iniciar 
l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques a finals 

del segle XIX.  
Posteriorment, la creació del Centre Excursionista 
de Catalunya, ara fa cent dinou anys, va permetre 
la continuació d’aquesta descoberta. D’ells en vam 

aprendre un munt d’altres entitats, com la mateixa Unió 
Excursionista de Barcelona nascuda l’any 1931, que va ser 

l’origen de la UEC que coneixem avui. Tots plegats hem 
seguit desenvolupant activitats excursionistes, naturalistes 

o conservacionistes a través de la seva geografia, fins 
arribar a l’actualitat.

que fa al cas del Montseny, l’any 2008, 
després d’algunes controvèrsies entre 
els representants dels grans propietaris 
i els dels sectors conservacionistes, 
que van produir al·legacions diverses 
i, malauradament, un debat públic de 
molt curt abast, el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, aprovava el Pla 
especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc natural del 
Montseny, que pretenia l’actualització de 
la normativa aplicable a aquest territori, 
aprovant algunes mesures específiques 
de protecció que superessin la cotilla del 
Pla especial de 1977, obsolet després de 
trenta-un anys.
Val a dir que el recorregut de la normativa 
aprovada el 2008 fou realment curt. Cal 

recordar que determinats grups econò-
mics van presentar recursos contenciosos 
administratius des del mateix moment en 
què  va ser aprovada. Tot i que la majo-
ria d’aquests recursos foren desestimats 
d’inici, n’hi va haver un d’ells que prospe-
rà basant-se en un argument formal gens 
banal: d’acord amb la normativa vigent 
en aquell moment, abans d’aprovar l’es-
mentat Pla especial, calia haver efectuat 
la corresponent avaluació d’impacte am-
biental.
Per motius que no han estat mai aclarits, 
ni les Diputacions, ni la Generalitat van 
dur a terme aquest tràmit. En conseqüèn-
cia, les sentències dels diferents tribunals 
pels quals va transitar l’esmentat recurs, 
van ser a favor de la part demandant. I 
així, fins arribar al Tribunal Suprem que 
va confirmar les sentències anteriors, 
anul·lant totalment el contingut del Pla 
especial. En definitiva: vuit anys perduts 
en plets pagats per l’erari públic, per un 
error de forma de les administracions que 
havien de vetllar per la conservació del 
Montseny. Si us pregunteu quines respon-
sabilitats comportà una niciesa tan mani-
festa, la resposta que obtindreu és aclapa-
radora: cap. Cap dimissió, cap justificació, 
cap reparació pública dels juristes o dels 

polítics que van intervenir en l’elaboració 
del Pla especial del 2008.
Les declaracions posteriors de les Dipu-
tacions de Barcelona i Girona, tot i reco-
nèixer que “l’antic pla del 77, que ara resta 
vigent, ja era a l’inici del segle XXI un ins-
trument superat per les noves normatives 
sectorials que han anat entrant en vigor”, 
i que amb la seva reimplantació “deixen 
d’estar especialment protegides les més de 
1.700 hectàrees de l’ampliació aprovada 
el 2008.”1 no van comportar, en els anys 
posteriors, que aquestes administracions 
moguessin peça.
Contràriament a allò que es podia espe-
rar, la desaparició del Pla especial apro-
vat l’any 2008, no va impulsar les auto-
ritats implicades a reiniciar els tràmits 
per la recuperació d’aquesta normativa 
de protecció. Per contra, els darrers qua-
tre anys, les peticions de la Coordinadora 
per a la Salvaguarda del Montseny i altres 
entitats per tal que s’iniciés una nova tra-
mitació, han romàs al calaix de l’oblit més 
absolut. Aquest desastre és el que han in-
tentat cobrir amb el retorn a l’aplicació del 
Pla especial de l’any 1977.
No costa gaire entendre que aquest retro-
cés normatiu, havia de comportar proble-
mes pel que fa a la protecció dels valors 

1. Vegeu la Declaració institucional de la Diputació de Barcelona arran de la sentència en cassació 2650/2016 del Tribunal Suprem, que declara nul de ple dret 

el Pla especial del Parc del Montseny aprovat per la Generalitat de Catalunya l’11 de desembre de 2008, i en defensa de la preservació del Parc Natural del 

Montseny, 23 de febrer de 2017.

Pantà de Santa Fe. Quim Reberté
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naturals del Montseny. Una normativa 
dissenyada a les darreries del franquis-
me2,  no podia contenir, de grat o per for-
ça, elements significatius que permetessin 
la salvaguarda dels seus ecosistemes. Més 
encara, perquè la seva base legal era i és 
purament urbanística, que no ambiental.
Aquesta és la situació real en la qual  es tro-
ba immers aquest espai natural emblemà-
tic, el Parc Natural més antic de Catalunya. 
Curiosament, en aquest interval, cap de les 
administracions locals, dels divuit muni-
cipis que formen part del Parc, ha presen-
tat peticions per a recuperar les condicions 
anteriors, ni ha fet costat tampoc a les de-
mandes del sector conservacionista.
Encara més, les Diputacions de Barcelona 
i de Girona, interpel·lades públicament, 
han confessat que no pensaven actuar per 
recuperar el Pla especial de protecció fins 
que la Generalitat hagués aprovat un nou 
decret que, segons les seves declaracions, 
hauria de solucionar les contradiccions 
entre els límits establerts l’any 1987 i les 
figures proteccionistes aprovades posteri-
orment en concordança amb la normativa 
europea. Aquest suposat nou decret, que 
fa més de deu anys que volta per les taules 
del Govern, tampoc ha estat aprovat. Així 
doncs hem entrat, un cop més, en el joc del 
passi de pilota.
Però si els problemes relatius a la conser-
vació del Montseny eren ja nombrosos 
abans d’aquesta desfeta, des del gener de 
2017 fins avui, s’han multiplicat exponen-
cialment. 

En el decurs dels darrers anys la Coordi-
nadora per a la Salvaguarda del Montseny 
s’ha vist obligada a intervenir en una qua-
rantena de projectes, bona part dels quals 
consistia en construir carreteres en zones 
d’alta sensibilitat ambiental, o l’ampliació 
d’instal·lacions hoteleres en zones simi-
lars, la construcció de centres d’atracció 
turística en punts emblemàtics del parc, 

l’aparició de projectes extractius que po-
sen en perill el sistema hidrogeològic del 
massís, l’aprovació de plans urbanístics 
que preveuen implantar explotacions 
intensives de porcí en zones ja afectades 
per l’excés de nitrats, o la modificació de 
línies d’AT antigues amb un gran impacte 
ambiental associat, sense cap justificació.
A tot l’anterior, s’ha vingut a sumar la 
massificació turística arreu d’aquesta 
muntanya, que esperonada per la política 
de l’Oficina del Parc, centrada en l’atrac-
ció de nous visitants, s’ha vist desbordada 
de forma clara la primavera passada quan 
veïnes i veïns de diferents pobles del Baix 
Montseny, s’han vist obligats a protestar 
contra l’actitud agressiva d’una part dels 
i les visitants, davant la ineptitud d’unes 
autoritats que, per variar, han actuat tard 
i malament front a un problema que vení-
em denunciant des de feia anys.
A la vista dels fets, tota la cosmogonia ofi-
cial sobre el Parc Natural del Montseny-
Reserva de la Biosfera ha sofert una gran 
ensulsiada: un Parc Natural que resulta 
estar “protegit” per una normativa de fa 
quaranta-quatre anys que, en realitat, 
protegeix ben poca cosa. Una Reserva de 
la Biosfera que, al marge de no aportar cap 

2. El Pla Especial del Parc del Montseny va ser confegit abans de les primeres eleccions democràtiques de 1977 i aprovat per la Comisión Provincial de 

Urbanismo el 26 de juliol d’aquell any.

Riera de Rentadors prop de Matagalls. Quim Reberté

Vall de la riera de les Truites. Quim Reberté
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protecció jurídica al massís, ha esfondrat 
el seu propòsit inicial que volia fer “com-
patible la protecció de l’espai natural, amb 
el desenvolupament de les activitats tradi-
cionals del seu territori”.
Si consultem el catàleg d’activitats prin-
cipals i els projectes dels darrers anys, 
podrem constatar que les “activitats tra-
dicionals” (la ramaderia extensiva, el 
conreu de muntanya, la vinya, l’apicultu-
ra...), han desaparegut  gairebé de manera 
absoluta, cedint el pas al monocultiu sens 
fre del turisme, l’especulació urbanística 
o la pressió extractora sobre els recursos 
naturals. En el millor dels casos la poca 
activitat silvícola, encara existent, s’ha 
vist molt reduïda i condicionada, majo-
ritàriament, a l’obtenció de subvencions i 
a formes de treball poc respectuoses amb 
l’entorn. Pel que fa a les noves activitats 
agràries iniciades al pla de la Calma, han 
estat subjectes a plans i formes intensi-
ves d’explotació, incompatibles en bona 
mesura amb els objectius de conservació 
d’espècies úniques de flora i fauna dins 
d’aquest àmbit. Pel que fa a la recerca ci-
entífica, mentre l’Administració es gasta 
2,9 milions d’euros en “protegir” el tritó 
del Montseny, autoritza la construcció de 
carreteres en llocs altament sensibles per 
a aquesta espècie. Aquesta és la paradoxa 
del Montseny: quan alguns dels principals 

actors econòmics i polítics que controlen 
aquest territori, acusen els conservacio-
nistes de voler un Parc Natural convertit 
en museu, la majoria de les accions eco-
nòmiques empeses des dels ajuntaments 
o les empreses privades, ens acosten pre-
cisament a aquest model negatiu contrari 
als propòsits declarats de la Reserva de la 
Biosfera.
Els grans tenidors i els especuladors s’han 
bolcat en el sector terciari i, de mica en 
mica, el massís del Montseny s’ha conver-
tit en un espai on l’activitat només es ma-
nifestava els caps de setmana, concentrada 
en bars, restaurants, hotels, cases de turis-
me rural, apartaments, càmpings i sales 
de convencions. Tot això s’ha acompanyat 
de museïtzacions i d’activitats visuals per 
mostrar com eren els quefers típics d’algu-
nes tasques tradicionals que ja no existei-
xen. No és això, precisament, el que con-
verteix el Parc Natural en un museu?
Cansats d’esperar una solució, quatre 

entitats ambientals hem decidit presentar 
una proposta de Llei que sigui capaç de 
garantir uns mínims de protecció legal 
imprescindibles a aquest territori: la 
ILP-Montseny, una proposició de llei 
per a protegir el massís del Montseny. 
La nostra tesi és la següent: l’espai a 
protegir ha d’ésser essencialment un 
espai viu. Això vol dir que ha de contenir 
biodiversitat vegetal, animal i humana, 
que han d’interactuar entre elles amb el 
propòsit de col·laborar-hi i no d’excloure’s 
mútuament. En aquest sentit, atès què els 
humans som els únics subjectes de dret, 
tenim l’obligació de conviure amb el medi 
natural, protegir-lo i al mateix temps viure 
d’ell i en ell. El nostre convenciment és 
que sense recuperar el sector primari a la 
muntanya, serà debades qualsevol intent 
de protecció que pretengui reeixir. Per això 
ens cal un debat amplíssim i un acord de la 
gent que  viu en aquest territori i el suport 
de totes les persones que se l’estimen.

Manifestació de la CSM a Sant Esteve de Palautordera 2019. CSM

Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu de Ciència de Granollers, en un acte de la CSM 
a Sant Celoni. CSM



10

En un racó del            
Pirineu aragonès:             

BAL DE CHISTAU

En un estiu diferent com va ser el de 2020, amb una acumulació excepcional de gent en 
certes zones del Pirineu, vam optar per perdre’ns i descobrir un racó del Pirineu aragonès: 

la Bal de Chistau. Pertanyent a la comarca del Sobrarbe i drenada per les aigües del riu 
Zinqueta, té com a única via natural d’accés el pas de la Inclusa, on la carretera travessa la 
muntanya amb diversos túnels excavats a la roca. Més enllà del Gran Bachimala o Posets, 
els cims més emblemàtics de la zona, proposem quatre itineraris a cims menys habituals 

però que en cap cas ens deixaran indiferents.

Text i fotografies de Ferran Bolaño i Núria campo

PUNTA LIERGA (2.267 m)

Punt culminant d’un massís calcari aïllat 
situat a l’oest del massís del Cotiella. In-
dret solitari caracteritzat per uns vessants 
força drets i una part superior de relleu 
suau. La seva alçada modesta amaga un 
gran secret, una vista panoràmica magní-
fica que permet contemplar els massissos 

de Mont Perdut, Bachimala, Posets, Coti-
ella i Peña Montañesa.
Accés amb cotxe: des del poble de Sara-
villo cal seguir la pista que condueix al 
Collado de Santa Isabel i a l’Ibón de Plan. 
A l’inici de la pista hi ha una màquina ex-
penedora on cal pagar el tiquet diari per 

circular per la pista. Una vegada la pista 
passi pel barranc d’Espuena cal agafar un 
trencall a mà dreta que ens portarà fins al 
Collado de Santa Isabel on hi ha un refugi 
lliure del mateix nom. 
Punt d’inici: Collado de Santa Isabel 
(1.528 m)

Darrers metres d’ascens 
al Puerto de la Madera 
amb la Punta Cabalera en 
segon terme
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Durada: 3 h sense comptar  parades
Distància: 8,8 km
Desnivell positiu: 750 m
Itinerari: després d’aparcar el vehicle a 
l’esplanada que hi ha al costat del Refugio 
de Santa Isabel ens dirigim direcció oest 
cap al bosc, on trobarem un sender amb 
tendència al nord i que ens permetrà anar 
vorejant el massís de Lierga fins a la canal 
de la Litera. A partir d’aquí abandonem 
el bosc i seguim l’ascens per un itinerari 
força dret i pedregós tot seguint algunes 
fites en direcció oest fins a arribar a la pe-
tita Basa Lierga, a uns 2.100 m d’alçada. 
Passada la bassa continuem cap a l’oest i 
superem un petit coll abans d’encarar el 
tram final de pujada fins a un segon coll 
des del qual accedirem finalment a la 
Punta Lierga (2.267 m).
Després de gaudir de les magnífiques vis-
tes tanquem un recorregut circular per la 
suau zona cimera, passant per la Punta 
la Pacina (2.183 m) i acabant a la Punta 
Betrín (2.233 m) abans de tornar cap a la 
Basa Lierga i desfer el recorregut fins al 
Collado de Santa Isabel.

COTIELLA (2.912 m)

Cim més alt del massís del mateix nom. 
L’itinerari triat és llarg, amb força desni-
vell i el terreny és àrid i en alguns trams 
sembla inacabable. Però no convé desa-
nimar-se abans de començar, l’esforç es 
veu recompensat amb unes vistes que no 
deixen indiferents. El recorregut es pot 
segmentar en tres parts, amb un tram ini-
cial amb el qual  superarem un desnivell 
d’uns 800 m, un tram entremig llarg i més 
o menys planer amb una variació d’alça-
da al voltant dels 150 m i un darrer tram 
d’uns 500 m de desnivell abans d’assolir 
el cim.
Accés amb cotxe: el mateix que en el cas 
de l’itinerari de la Punta Lierga 
Punt d’inici: Collado de Santa Isabel 
(1.528 m), on hi ha un refugi lliure del ma-
teix nom
Durada: 10 h 15 m sense comptar parades
Distància: 23,8 km
Desnivell positiu: 1.500 m 
Itinerari: iniciem el recorregut ben aviat 
des del Collado de Santa Isabel en sentit 
est, seguint un corriol que anirà creuant 
la pista que hem deixat a mà dreta. En un 
moment donat, des d’un revolt de la pista, 
el recorregut es dirigeix cap al nord-est  i 
després de creuar un barranc molt pedre-

gós continua en el mateix sentit de forma 
sostinguda fins a abandonar el bosc i topar 
amb una cinglera orientada al nord. En 
aquest punt el camí gira per força al sud-
est  i penetra en terreny completament 
rocallós a través del qual anirem progres-
sant seguint primer una llarga diagonal i 
fent un seguit de ziga-zagues després, just 
abans d’arribar aproximadament a la cota 
2.250 m, punt a partir del qual el camí 
flanqueja cap al sud. Passarem per davant 
la Fuen de Calva, que identificarem per la 
presència d’un abeurador per al bestiar 
i anirem vorejant la base del Morbisón 
Gran tendint a girar cap al sud-est. Co-
mença a partir d’aquí el sector denomi-
nat Entremón i que sembla ben bé una 
travessa pel desert. No ens hem de deixar 
enganyar pel seu aspecte planer ni per la 
proximitat aparent del cim del Cotiella 
que ja divisarem des d’aquí, ja que aquest 
tram, molt rocallós i àrid, amaga tot un 
seguit de barrancs que ens faran pujar i 
baixar de valent. El més recomanable és 
mantenir el rumb cap al sud-est  fixant 
com a objectiu la base del vessant oest del 
Cotiella, des d’on ens dirigirem al pas de 
La Colladeta (2.714 m). Des d’aquí, ja amb 
vistes al vessant sud, ataquem la pedrego-

sa pala final fins al cim del Cotiella (2.912 
m), el qual ens ofereix una magnífica vista 
panoràmica. Una vegada hem recuperat 
forces i gaudit de l’entorn emprenem amb 
paciència la tornada pel mateix itinerari. 

PUNTA SUELSA (2.972 m)

Sense dubte una de les sorpreses de les 
quatre propostes presentades. El que sem-
bla un cim amb poc interès és el que ens 
acaba proporcionant una satisfacció més 
gran. La vista sobre la vall de Pineta és 
immillorable i això és tan sols el principi. 
No us cansareu de donar voltes per con-
templar tot el que ofereix aquest cim. 
Accés amb cotxe: passat el poble de Sin 
i abans d’arribar al de Serveto cal seguir 
una llarga pista forestal fins al Collado de 
la Cruz de la Cruz de Guardia. 
Punt d’inici: una mica abans del Collado 
de la Cruz de la Cruz de Guardia (1.528 m) 
i gairebé davant la Cabana de Bargasera 
(2.100 m), ja que una cadena impedeix 
continuar per la pista.
Durada: 4 h sense comptar  parades
Distància: 15,4 km
Desnivell positiu: 920 m

Vista sobre el massís de Cotiella des de la Punta Betrín
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Itinerari: comencem a caminar per la 
pista que puja a mà dreta, tot deixant a la 
nostra esquerra el Collado de la Cruz de 
la Cruz de Guardia. Ja al primer revolt de 
la pista ens hem d’aturar a contemplar la 
vista sobre la Vall de Pineta i el massís del 
Mont Perdut. Després de fer les primeres 
fotografies seguim la pista fins a la pleta 
de Pardinas. En aquest punt acaba la pista 
i girem a l’oest tot seguint les fites que ens 
marcaran el camí. Després de guanyar 
uns 150 m tombarem cap al nord seguint 
un  llom que ja no abandonarem fins al 
cim. El traçat presenta un pendent sostin-
gut però entremig trobarem algun pla per 
descansar i contemplar el paisatge sobre 
el vessant est i oest. Un cop al cim se’ns 
ofereix una panoràmica completa de  di-
fícil d’oblidar. 
A l’hora d’emprendre el camí de tornada 
es plantegen dues opcions. La primera 
és desfer l’itinerari descrit i la segona és 
dirigir-nos des del cim en sentit oest bus-
cant el descens fins als Ibones de Barleto i 
posteriorment fins a la Cabana de Barleto, 
des d’on amb un flanqueig es pot tornar a 
connectar amb l’itinerari de pujada, una 
mica per sobre la Pleta de Pardinas. Una 
vegada recuperat el camí tan sols queda 
acabar de baixar fins a la pista i seguir-la 
fins al punt d’inici.

PIC DE CAUARÈRE O 
PUNTA CABALERA    
(2.902 m) I PICOS DE 
CULFREDA: NORD-OEST,  
CENTRAL I NORD-EST  
(3.031, 3.027 I 3.032 m)

Com a colofó i traca final proposem 
aquesta interessant ascensió als tres Picos 
de Culfreda, els quals superen els 3.000 
metres. L’itinerari compta amb un bon 
tram de progressió per una aresta senzilla 
però no exempta d’anar amb compte. En 
aquesta ocasió se’ns ofereix un mirador 
privilegiat sobre el Gran Bachimala. 
Accés amb cotxe: des d’un revolt de la car-
retera A-2.609, abans d’arribar a Gistaín, 
agafarem la llarga, estreta i tortuosa pista 
que condueix al Refugio de Biadós. Passat 
el Camping El Forcallo deixarem la pista 
principal i agafarem a mà esquerra una 
pista secundària que ens conduirà fins al 
Refugio de Tabernés, on podrem aparcar 
el cotxe. 

Punt d’inici: Refugio de Tabernés (1.740 m) 
Durada: 6 h sense comptar  parades
Distància: 20 km
Desnivell positiu: 1.500 m
Itinerari: sortim de l’esplanada situada 
al costat del refugi de Tabernés en des-
cens cap al Río Zinqueta, seguint els pa-
nells indicadors. De seguida arribarem 
a un pont que creua el riu i remuntarem 
per dins el bosc al vessant oposat fins a 
connectar amb el PR HU-114. A partir 
d’aquí seguim les marques del PR cami-
nant paral·lels al riu. Passat el Barranco 
de Culrueba deixarem enrere la cabana 
del mateix nom i seguirem fins a trobar 
un trencall senyalitzat en què deixarem 
la vall per girar a l’oest i començar la pu-

jada al Puerto de la Madera. En primer 
lloc afrontarem un tram de pujada per 
bosc de 200 metres de desnivell, drets i 
sostinguts. Després d’una llarga diagonal 
cap al sud abandonarem el bosc i girarem 
cap al nord-oest  per superar els gairebé 
400 metres de desnivell que ens sepa-
ren del Puerto de la Madera (2.524 m). 
Des del coll i després d’un petit descans 
iniciem l’atac al primer cim seguint el 
marcat camí situat al vessant oest. Cap a 
la cota 2.650 m el camí ens porta per la 
mateixa aresta, rocosa i plena de ressalts 
però sense dificultat tècnica, que anem 
superant amb paciència fins a assolir 
la Punta Cabalera (2.902 m). Des d’aquí 
un breu descans ens permet observar el 

En un racó del Pirineu aragonès: Bal de Chistau 



13

Excursionisme 422

paisatge i agafar forces per la resta del 
camí, l’aresta de Culfreda, que ens con-
duirà als tres cims del mateix nom. Així 
doncs, des de la Punta Cabalera seguim 
l’aresta en sentit nord-est. Començarem 
amb un descens d’uns 50 m de desnivell 
fins a un coll, passat el qual començarà 
una llarga i entretinguda grimpada que 
ens acabarà portant fins als tres Picos de 
Culfreda, culminant la travessa amb el 
pic nord-est, de 3.032 m. Les vistes des 
d’aquest punt no canvien  gaire  de les 
que hem pogut tenir des del Puerto de la 
Madera, amb l’impressionant massís del 
Bachimala a l’est i el massís de Posets  al 
seu darrere. Cap al nord divisem el Pic de 
Lustou, entre d’altres i escombrant visu-
alment de nord-oest  a sud identifiquem 
el sector de Néouvielle, La Munia, Mont 
Perdut i serra de Guara, entre molts al-
tres. Després de jugar a identificar la llar-
ga llista de cims que arribem a observar 
desfem el camí fins al punt d’inici.

CARTOGRAFIA: 

Bachimala. Valles de Chistau y Bielsa. 

E 1:25000. Editorial Alpina

Cotiella. Peña Montañesa. E 1:25000. 
Editorial Alpina

El massís de Lierga treu el nas en l’horitzó 
amb el Mont Perdut de fons, de retorn al 
collado de Santa Isabel

Aspecte de l’àrid i inacabable sector de 
l’Entremón a mig camí del Cotiella
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GR270                           
El camí del Llobregat

Text i fotografies de Miquel Àngel Ramos Pinto
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Aquell riu que sabíem

enllà del gran silenci

del camí ens encalma

de sobre la mirada.

Escollit entre prínceps

captaires, ja en la riba

feliç, pel vespre passo

portant llum de paraules.

* Riu  (Salvador Espriu)

La impressionant colònia tèxtil de Can Vidal
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En el present article us presento el recorregut del GR270, 
que segueix en bona part el curs d’aquest riu i que es pot 
fer caminant sense cap complicació tècnica. En total són 
nou etapes que es poden reduir, com és en aquest cas, a 
cinc. Les tres primeres fins a Balsareny i coincidint amb 
l’equador del trajecte s’han fet caminant. Les altres dues 

s’han fet en bicicleta de muntanya, ja que el poc desnivell a 
salvar i el bon traçat dels camins i pistes ofereixen aquesta 

possibilitat que és variada i que permet récorrer molts 
quilòmetres i fer més amè el que potser és un últim tram del 

recorregut molt monòton.

Al llarg de cent vuitanta quilòme-
tres, el riu Llobregat recorre de 
nord a sud una bona part del ter-

ritori català. Des del seu naixement al peu 
de les grans muntanyes, a Castellar de 
n’Hug, aquest davalla fortament fins a les 
immediacions de Guardiola de Bergue-
dà, per paratges d’espectacular bellesa. 
El passat miner de l’alt Berguedà queda 
palès amb les mines de Sant Corneli i pel 
recorregut del Tramvia de Sang, que ser-
via per portar amb carros de mules des de 
les mines fins al tren a Gironella, el preuat 
mineral del carbó que des d’allà baixava 
fins a Barcelona. A partir d’aquí i passat 
el gran embassament de la Baells, el riu 
discorre plàcidament per una orografia 
més planera on al llarg dels segles XIX i 

principis del XX es va crear una indústria 
tèxtil. Actualment aquesta està en declivi 
però representa un patrimoni de vital im-
portància per al desenvolupament de Ca-
talunya al llarg de la seva recent història.
Sota la mirada de Montserrat i ja passat 
Martorell, el terreny és pràcticament pla 
i s’integra de la millor manera possible 
en un territori molt antropitzat. En els 
últims anys però,  s’ha pogut recuperar 
bona part del valor ecològic d’aquest riu 
fins a la seva desembocadura al Prat del 
Llobregat, a tocar d’una gran infraestruc-
tura com és l’aeroport de Barcelona.
Aquest itinerari transcorre per  indrets 
d’especial bellesa que ben bé no ens po-
dem imaginar que els tinguem a tocar i 
són un important valor ecològic i d’im-

portància social en l’època que vivim. 
Llocs com les fonts del Llobregat, el pont 
de Pedret, les colònies tèxtils entre Giro-
nella i Manresa i el congost del Cairat als 
peus de l’impressionant massís de Mont-
serrat, són tan sols alguns dels infinits  
indrets que descobrirem al llarg dels qui-
lòmetres aigües avall.
Val a dir que aquest GR, s’ha dissenyat 
amb la intenció de crear un recorregut 
de via blava o fluvial al llarg d’aquest riu i 
s’han fet veritables esforços en els darrers 
anys per tal que aquest camí pugui ser se-
guit sense especials problemes. La presèn-
cia de pals indicadors i recents marques 
amb la tipografia típica blanca i vermella 
que denota que estem seguint un GR, fa-
cilita molt el seguiment de l’itinerari, tot i 
que de vegades haurem de treure part de 
la nostra orientació i consultar els mapes 
de la guia dissenyada a tal efecte per les 

GR270. El camí del Llobregat

Les boniques Fonts del Llobregat
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editorials Cossetània i Alpina i redactada 
pel Pol Huguet i el Ferran Pujol.
Les ressenyes d’aquest recorregut són ex-
tretes de la tardor del 2020, concretament 
des del pont de la Diada fins al 2 de no-
vembre, amb l’acompanyament de l’Ester 
Jové en bona part del recorregut i del Da-
vid Traus en el tram de Balsareny a Man-
resa. Espero que gaudiu de la descripció 
i que descobriu aquest petit paradís que 
tenim a tocar i que de vegades passa de-
sapercebut, possiblement per tenir-lo tan 
a prop.

1r tram: Castellar de n’Hug 
– Balsareny (90 km, tres 
etapes a peu)

Sortirem des de la plaça major del bonic 
poble de Castellar de n’Hug i de seguida 
trobarem les primeres marques blanques 

i vermelles que ja no deixarem  en la pràc-
tica totalitat del recorregut. Al poc passa-
rem per les  fonts del Llobregat on el riu 
neix de dins de la roca per filtració i surt 
enfurismat i sorollós en bonica cascada 
per així deixar-se caure vall avall fins a  la 
Pobla de Lillet. Som a 1.295 metres sobre 
el nivell del mar. Abans d’arribar a aques-
ta localitat destaquen els bonics paratges i 
els engorjats del Llobregat així com l’im-
pressionant edifici de la fàbrica Asland, 
que l’any 1904 va ser promoguda per 
l’industrial Eusebi Güell i on s’elaborava 
ciment Portland amb la pedra calcària de 
la zona. A banda de la seva importància 
industrial, també és un bon exemple d’ar-
quitectura d’estil gaudinià.
Passada La Pobla de Lillet i entre pinedes 
i prats arribarem a Guardiola de Bergue-
dà, on el riu de mica en mica perd impe-
tuositat. Aquí el camí es desvia del traçat 
del Llobregat i en forta pujada i potser per 
un tram una mica perdedor arriba a Sant 
Corneli, on trobarem el museu de les mi-
nes, amb la seva importància del passat 
miner de la conca de l’Alt Berguedà. Aquí 
decidirem acabar la primera etapa de la 
ruta.
Des d’aquesta colònia minera davallarem 
per fort pendent i camí ben enredat fins 
a la localitat de Cercs, on destaca la gran 
xemeneia de la seva central tèrmica que 
des de l’any 1971 fins al 2011 va estar en 
activitat. Aquesta central generava pluja 
àcida que afectava els boscos de la zona. 
Actualment i ja en desús, s’està mirant de 
destinar les instal·lacions a altres activi-

Arribant a Sant Vicenç del Rus, baixant cap a la Pobla de Lillet

Detall del xalet dels enginyers de la fàbrica Asland
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tats més respectuoses amb el medi ambi-
ent. Passarem pel poble de Sant Jordi de 
Cercs que és de recent construcció ja que 
l’original resta sota les aigües de l’embas-
sament de la Baells, que al 1976 va entrar 
en funcionament i va anegar la localitat de 
Sant Salvador de la Vedella.
A partir d’aquí seguirem l’itinerari del 
Tramvia de Sang i del carrilet, que com 
hem comentat en la introducció, servia 
per transportar amb tir animal el carbó 
extret de les mines de Cercs i Sant Corneli, 
entre d’altres. Hi destaquen els diferents 
aqüeductes que de forma inversemblant 
salven l’orografia. 
Entre boscos de pi roig i pastures amb 
vaques deixarem la capital de la comarca, 
Berga, i anirem a buscar el riu Llobregat 
que ara ja sí no deixarem fins a la desem-
bocadura, encara molts quilòmetres més 
enllà. En pocs quilòmetres arribarem al 
bonic pont del Pedret. Aquí, si el temps 
acompanya, pot ser un bon lloc per pren-
dre un refrescant bany, això sí, si podem 
aguantar la fredor de les aigües.
Després d’aquest bonic lloc, el recorregut 
és totalment planer durant cinc quilòme-
tres fins a la colònia de Cal Rosal, tot pas-
sant un seguit de túnels per on passava el 
carrilet. A partir d’aquesta colònia tèxtil 
el nostre recorregut anirà ben a prop del 
llit fluvial i passarem per aquests tipus de 
construccions que han esdevingut algu-
nes d’elles poblacions permanents com 
l’Ametlla de Casserres. Passada aquesta 

població arribarem per l’acollidor indret 
convertit en bar-restaurant amb concerts 
a l’aire lliure de la Font del Balça a Giro-
nella, on destaca el seu encantador parc 
fluvial. En aquesta localitat finalitzarem 
la segona etapa de la ruta.
Ja des de Gironella, tenim prop de vint-i-
quatre quilòmetres en què  anirem a tocar 
del riu, i en pocs casos ens en separarem.
El tram destaca per la gran quantitat de 
colònies tèxtils i pels bonics racons a to-
car del riu que descobrirem tot caminant. 
Aquestes infraestructures, algunes en 
desús i d’altres encara vigents, que desta-
quen per la seva arquitectura i el seu ur-
banisme són: Viladomiu Vell, Viladomiu 
Nou, el Guixaró, Cal Ponç, Cal Marçal, 
Cal Vidal (una de les més impressionants 
i on hi ha un museu que reviu l’època de 
les colònies), Cal Riera i finalment l’Amet-
lla de Merola, últim poble del Berguedà en 
sentit Manresa.

El bonic pont romànic de la Pobla de Lillet

El Pedraforca, des de prop de Guardiola de Berguedà

El bonic pont del Pedret, un bon exemple del gòtic català

GR270. El camí del Llobregat
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Deixarem el Berguedà i aviat arribarem a 
Navàs, aquí ja fora del recorregut del riu, 
anirem de nou a buscar-lo i per forta pu-
jada passarem per un lloc bastant espec-
tacular on el riu fa meandres i ens queda 
als nostres peus uns quants metres per 
sota. De baixada trobarem per la colònia 
Soldevila o Sant Esteve, on van treballar 
sis-centes cinquanta persones l’any 1950 
i va estar activa fins al 1993, en què  va 
acabar per tancar com moltes de les altres 
colònies degut a la crisi en el sector tèxtil 
de finals de segle XX. Al costat d’aquesta 
colònia passarem per l’església romànica 
de Sant Esteve (del segle XII). 
Seguirem el Canal de la Rabeia i sota 
l’imponent castell de Balsareny arriba-
rem a la resclosa dels manresans. Aquí i 
gràcies a la sèquia, una infraestructura 
datada de l’any 1333 i en regnat del rei 

Pere III, s’agafa l’aigua del Llobregat i es 
porta fins a la capital del Bages, Manresa. 
Actualment encara s’utilitza com submi-
nistrament principal a la ciutat i locali-
tats veïnes. Aquesta obra d’enginyeria va 
ser construïda en cinquanta anys i en un 
recorregut d’uns vint-i-sis quilòmetres 
salva un desnivell d’uns deu metres. És 
una proesa per l’època i com a conse-
qüència el seu ús actual. 
L’aigua captada del Llobregat s’emmagat-
zema al conegut Parc de l’Agulla, un lloc 
d’esbarjo i de relax per a molts manre-
sans. A Balsareny acaba la tercera etapa i 
en el nostre cas l’aventura a peu. A partir 
d’aquí arribarem al delta del Llobregat en 
bicicleta.

Gironella amb el seu parc fluvial

 Passat Navàs seguirem un tram lluny del riu La resclosa dels manresans al costat de Balsareny

El GR, al seu pas per Sallent
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2n tram: Balsareny – Delta 
del Llobregat (90 km, dues 
etapes en bicicleta)

Seguirem des del pont de Santa Maria o 
del Cornet i durant uns sis quilòmetres-
continuarem per la Sèquia, fins que passat 
el runam de Vilafruns i la Torre d’en Roca 
ens desviarem cap a Sallent i tornarem a 
trobar-nos amb el riu que ens marca el re-
corregut. En aquesta localitat destaquen 
alguns edificis de caire modernista que 
ben valen una parada per contemplar-los.
Creuarem el pont sobre el Llobregat i pel 
marge esquerra arribarem al camí de Ca-
brianes. Creuarem de nou el riu i segui-
rem per pista àmplia al costat de l’autovia 
i ràpidament l’abandonarem fins que pas-
sarem per l’Espai Natural de La Corbate-
ra, un indret de gran interès ecològic on 
es formen uns aiguamolls que són refugi 
per moltes aus així com un bon exemple 
de vegetació ripícola.
Passat el polígon de Plans de la Sala i per 
un camí mig amagat arribarem al pont de 
Cabrianes, on encara queden restes del 
que va ser volat l’any 1939 durant la retira-
da de les tropes republicanes en les acaba-
lles de la Guerra Civil. Seguim de nou pel 
marge esquerre  i passem per la Colònia 
Galobard per arribar en poc temps al llac 
de Navarcles i d’aquí al mateix poble. Cre-
uarem el pont Vell de Navarcles i per un 

tram de carretera arribarem a Sant Benet 
de Bages, un indret ple d’història i on els 
darrers anys s’ha recuperat l’espai com a 
centre de convencions, de visites culturals 
i on està instal·lada la Fundació Alícia, de-
dicada a la recerca gastronòmica.
Aquí el camí segueix sempre pel marge 
dret del riu i ens deixarà en el desviament 
cap a Manresa, on en poc més de quatre 

quilòmetres arribaríem a la capital del 
Bages. En aquest punt vam decidir acabar 
l’etapa, ja que  havia començat a Manresa 
i havíem arribat a Balsareny tot seguint el 
bonic recorregut de la Sèquia de Manresa, 
que ben bé es mereix una jornada per tal 
de conèixer-la. 
Des d’aquest punt de final d’etapa, tornem 
a davallar de nou a buscar el riu fins 
que ens trobarem amb la carretera per 
arribar pel Raval de Manresa al Pont de 
Vilomara on accedirem creuant el seu  
pont medieval.
Des d’aquí seguirem per un bonic passeig 
fluvial que en aquesta època de l’any està 
ple de colors i d’aigües que fan de mirall 
amb la vegetació que hi ha a la zona. Aquí 
haurem de fer poc més d’un quilòmetre 
per carretera i ens desviarem al Raval 
de Boades vers la fàbrica de Carburos on 
destaquen les seves impressionants xeme-
neies i on es produïen carburs per a les 
làmpades dels projectors de cinema per a 
tot el món. 
Arribarem a l’aiguabarreig Llobregat-
Cardener, més conegut com a Dos Rius 
i pel barri de la Torre del Breny, a Sant 
Vicenç de Castellet. Seguirem pel marge 
dret del riu i per una agradable  pista i sota 
el perfil del Castell de Castellvell arriba-
rem a aquesta localitat amb les impressio-
nants parets de la cara nord de Montserrat 
davant nostre. Creuem el llarg nucli del 
poble i el barri de la Bauma, que també 

Sant Benet de Bages, ja arribant a Manresa

El bonic pont medieval del Pont de Vilomara

GR270. El camí del Llobregat
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era una colònia tèxtil on destaca l’església 
modernista de la Sagrada Família, inau-
gurada el 1908 i que va ser obra d’Alexan-
dre Soler i March, deixeble de Domènech 
i Muntaner i autor de nombrosos edificis, 
especialment a Manresa.
Després d’un tram a tocar del Llobregat 
en les aigües del qual Montserrat s’hi re-
flecteix , arribem per carretera a Monis-
trol de Montserrat, on continuarem pel 
marge esquerre  i sempre a tocar del riu 
per pista fins a les proximitats del congost 
del Cairat, on el recorregut agafa pujada 
fins a les proximitats de Can Tobella, on 
mirant aquest congost davallarem fins 
a l’abandonat Balneari de La Puda que a 
principis de segle va tenir el seu gran es-
plendor com a lloc de vacances de la bur-
gesia catalana.
Aquí tot i que hi ha part d’obres fetes per 
evitar la carretera, encara no estan acaba-
des i ens tocarà seguir durant prop de mig 
quilòmetre la concorreguda C-55. Per sort 
aquest tram és curt i de seguida agafarem 
un corriol amb fort pendent en baixada 
fins a Bruguers. Aquí anirem seguint al 
costat del riu i entre Esparreguera i Olesa 
caldrà estar atents a les marques, ja que 
és fàcil perdre-les i acabar per la carretera 
BV-1.201. Finalment trobarem  el camí i 
després de creuar alguns aqüeductes d’in-
fraestructures viàries i veure les aigües 
tranquil·les del riu, arribem a Martorell, 
per l’espectacular pont del Diable que va 

ser construït al segle II i formava part de 
la Via Augusta que anava de Roma a Ca-
dis. Aquest pont no caldrà creuar-lo, ja 
que el nostre itinerari segueix riu avall, 
per la llera esquerra, mitjançant un camí 
ben pavimentat i senyalitzat. Això sí, 
aquesta espectacular infraestructura ben 
val una visita.

A partir d’ara, i durant els prop de trenta 
quilòmetres que ens queden, el camí ja 
no té pèrdua i és exageradament planer. 
En un paratge extremadament industri-
alitzat i prop de la gran ciutat de Barcelo-
na, els darrers anys ha crescut la consci-
enciació ambiental i tot aquest tram està 
molt ben condicionat per poder fer-lo en 
bicicleta o caminant. Amb tot un seguit 
de cartells i plafons informatius així com 
observatoris per veure fauna de la zona.
Estem ja a les acaballes d’aquest gran 
recorregut i passarem prop de les loca-
litats de Sant Andreu de la Barca, el Pa-
piol, Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de 
Llobregat. Des d’aquesta darrera localitat 
sols tindrem uns onze quilòmetres fins al 
final de la ruta sempre pel perímetre del 
parc agrari que desembocarà en el delta 
del Llobregat que des del seu naixement 
a les Fonts del Llobregat a Castellar de 
n’Hug hem seguit en tota la seva totalitat. 
Com a anècdota, el dia que vaig acabar 
la ruta (dilluns) em trobo tancat l’accés 
a aquest delta, degut al descans setma-
nal de l’Espai Natural on és  la desembo-
cadura del riu. No puc arribar doncs al 
Mirador de la Bunyola, que és una torre 
d’observació que ens ofereix unes espec-
taculars vistes sobre la zona, ni tampoc 
a l’antiga caserna de Carrabiners ni a 
l’edifici del semàfor... realment ja és mala 
sort. Malgrat això em desvio una mica de 

 L’aiguabarreig Dos rius, on s’ajunten el Llobregat i el Cardener

Passarem pel marge esquerre a l’alçada de Monistrol de Montserrat
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l’itinerari i en pocs quilòmetres arribo a 
la platja del Prat, a tocar del delta, tot just 
passant pels límits de l’aeroport on puc 
veure aterrar i enlairar-se els avions co-
mercials. Han estat cinc etapes, a peu i en 
bicicleta, que ens han permès conèixer i 
descobrir una realitat a tocar de casa i 

DADES D’INTERÈS

La totalitat de la ruta és fàcil de seguir 
amb transport públic, per tant és ideal 
per fer-la per etapes.

Un autobús puja directe a la Pobla de 
Lillet des de Manresa i des d’allà s’agafa 
un taxi fins a la localitat de Castellar de 
n’Hug, que entra dins el bitllet de bus.

Els llocs on vam acabar les etapes de 
la ruta a peu van ser Sant Corneli i Gi-
ronella. A Balsareny vam agafar trans-
port d’autobús per tornar a Manresa. En 
aquestes localitats de final d’etapa i en 
d’altres per on passa el GR, hi ha els ser-
veis bàsics i possibilitat de pernoctar.

El tram final fins al delta està molt ben 
comunicat per la línia de tren dels Ferro-
carrils de la Generalitat, que ens permet 
molta mobilitat.

Cal informar-se dels horaris d’accés al re-
cinte del delta del Llobregat. Oficines del 
Consorci del Delta del Llobregat (tel. 93 
479 32 01 o www.deltallobregat.cat).

Guia GR270. De Castellar de n’Hug al delta 

del Llobregat, El Camí del Llobregat. Edi-
cions Cossetània i Editorial Alpina. Pol 
Huguet i Ferran Pujol (2018)

Hi ha un documental de la ruta al següent 
enllaç del YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=qJ0FfgLV8dk

que com sempre penso, normalment la 
tenim oblidada i no en gaudim. Des dels 
cims més alts del Prepirineu fins a la mar 
Mediterrània. Un recorregut natural i 
històric al llarg de la geografia central 
catalana. Un camí tot seguint el recorre-
gut de l’aigua.

Tram d’aigües tranquil·les entre Olesa i Martorell, amb Montserrat al fons

A la platja del Prat de Llobregat, a tocar del deltaDetall del Pont del diable de Martorell

GR270. El camí del Llobregat
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Llagosta
Marta Rosàs

ISO 80, 1/640 s, f/4.5, 0.0 EV, 8 mm
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Les quatre imatges que us presentem en aquesta edició ens mostren com torna la vida a la natura amb l’arribada del bon temps. La Marta 
Rosàs ens ensenya com les marmotes surten del cau i els insectes colonitzen els camps a la Cerdanya. Des de l’objectiu d’en Jordi Longás, 
a la vall d’Incles els prats s’omplen de flors quan als cims encara hi persisteixen les últimes neus de la temporada. I en Jordi Pinto, baixant 
del Puigmal, immortalitza el bucòlic pasturatge dels cavalls.

Marmota
Marta Rosàs

ISO 80, 1/320 s, f/6.4, 0.0 EV, 123 mm
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Vall d’Incles
Jordi Longás

ISO 500, 1/1000 s, f/11.0, -0.3 EV, 25 mm
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Baixant del Puigmal per la Coma de l’Embut, pla dels Eugassers
Jordi Pinto

ISO 100, 1/250 s, f/8.0, 0.0 EV, 24 mm

FOTO     EXCURSIONISME

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; han de tenir una resolució de 300 dpi i 2.500 x 1.800 píxels de mida, com a mínim; i poden ser tan verticals 
com horitzontals. 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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Les ermites de RodellarLes ermites de Rodellar

Rodellar és un poblet situat a la capçalera de la vall del riu Alcanadre al cor mateix de la 
serra de Guara. És conegut com a escola d’escalada i per ser la porta d’accés d’algun dels 

descensos de barrancs més impressionants de tota la serra, com són el de la Peonera o 
el cèlebre Mascún Superior. Presento en aquest article tres excursions no gaire llargues 

que tenen com a excusa visitar tres ermites al voltant de Rodellar. Cada ruta té un marcat 
caràcter diferenciador. La de la Virgen del Castillo ofereix grans paisatges, la de la Trinidad 

ens mostra patrimoni i ponts medievals, finalment la de San Martin de Alcanadre té un 
marcat caràcter vertical i esportiu, amb trams equipats amb cadenes, apta, això sí, per a 

tots els públics.

Per als qui a dia d’avui els costi ubi-
car la serra de Guara, o simplement 
encara no l’hagin visitat us en faré 

cinc cèntims abans de centrar-me en les 
tres excursions que us proposo. La serra 
de Guara és una serralada prepirinenca 
situada a la província d’Osca, concreta-
ment al nord de la comarca del Somon-
tano de Barbastro. El seu vessant nord  
ocupa el sud de la comarca del Sobrarbe. 
Culmina als 2.078 m del Tozal de Guara. 
Fa uns cinquanta quilòmetres d’est o oest 

i una amplada que oscil·la entre els quin-
ze i vint quilòmetres. El 1990 es va crear 
el Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara que protegeix 47.450 hectàrees. 
La comarca del Somontano s’havia anat 
despoblant al llarg dels anys seixanta i 
setanta. Aquesta tendència va canviar als 
anys vuitanta quan excursionistes france-
sos van descobrir la infinitat de barrancs 
i gorges que s’hi podien recórrer o bai-
xar amb  tècniques d’alpinisme. Estava 
naixent una nova disciplina i els adeptes 

van trobar a Guara la seva Meca. La veu 
es va escampar com una taca d’oli i aviat 
van arribar-hi més excursionistes d’arreu 
de l’estat. Mica a mica van instal·lar-s’hi 
agències de guies i de lloguer de material, 
van aparèixer albergs, càmpings i serveis 
de restauració. Al mateix temps el sector 
de la vinya i el vi, al peu de la serra, va aga-
far una nova embranzida i les bodegues 
van modernitzar-se. Des dels anys noran-
ta els vins de la D.O. Somontano gaudei-
xen d’un més que merescut prestigi i hi ha 

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

La Virgen del Castillo és al capdamunt d’un esperó de roca
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una intensa activitat enoturística.
La serra de Guara ofereix al·licients molt 
diversos a tothom que s’hi atansa. Des del 
punt de vista patrimonial tenim la bellesa 
d’Alquézar, un poble catalogat com a mo-
nument històric nacional i conjunt històric 
i artístic que per si sol ja val la pena visi-
tar. Moltes esglésies romàniques entre les 
quals destaquen les impressionants pintu-
res murals de l’església de San Fructuoso 
de Bierge. Al voltant del riu Vero trobem 
escampats múltiples jaciments on con-
templar pintures rupestres d’entre 20.000 
i 5.000 anys d’antiguitat, Patrimoni de la 
Humanitat. En el vessant esportiu a més de 
la gran quantitat de descensos de barrancs 
que hi podem fer, també hi ha diversos 
llocs on s’hi practica l’escalada esportiva 
així com un bon nombre de vies ferrades. 
Finalment no podem oblidar l’excursionis-
me, tant a peu com amb BTT, amb rutes de 
totes les dificultats i distàncies, per a tots 
els gustos, molt ben senyalitzades pels ges-
tors del parc natural.
Bona part de l’activitat esportiva es con-
centra al voltant dels pobles d’Alquézar 
i Rodellar. El primer “més a prop de Bar-
bastro” atrau molts turistes i ofereix molts 
serveis i agències que organitzen activitats. 
Rodellar queda més arrecerat. Es troba al 
final d’una carretera que des de Bierge 
s’endinsa divuit quilòmetres cap al nord 
fins al que sembla ser el veritable melic de 
la serra de Guara. La carretera acaba a Ro-
dellar a 750 m d’altura sobre un cingle. És 
un veritable cul de sac, no ve mai de pas-
sada, hi vas o no hi vas. A meitat dels anys 
vuitanta només hi vivien dues famílies de 
forma permanent. Sortosament l’amenaça 
del despoblament s’ha aturat. Avui en dia 
hi trobem serveis per acollir el turista, l’es-
calador o l’excursionista que vulgui gaudir 
d’aquell indret tan allunyat de tot. Hi ha 
dos càmpings, un bar-restaurant al poble 
i un altre a cada càmping, cases de turisme 
rural, apartaments turístics. En període 
estival el que més hi abunda és gent que hi 
va a baixar els barrancs del Mascún, la Pe-
onera, el Barrasil o els Oscuros del Balced. 
La resta de l’any la fauna més freqüent són 
els escaladors i els excursionistes. 
Les tres excursions que proposem poden 
fer-se tot l’any però els millors períodes 
són la primavera i la tardor. Les tres són 
factibles amb nens a partir de vuit o nou 
anys, i d’una durada de mitja jornada. Es-
tan ressenyades en unes fitxes anomena-
des Senderos de Guara, que inclouen una 
breu ressenya i un mapa a escala 1:15.000, 

molt detallat. Les trobem a oficines de tu-
risme o punts d’informació.

La Virgen del Castillo: els 
paisatges del Mascún.         
3 h a 3 h 30 min, +/- 250 m 
acumulats

Aquesta és la Ruta 1 dels Senderos de 
Guara. A l’entrada de Rodellar enfilem 
la pujada al càmping Mascún on trobem 
un pal indicador que marca el camí de 
Cheto, distant 20 minuts. El camí envol-
tat de marges de pedra passa a tocar del 
càmping. A mida que ens allunyem del 

poble ens n’ofereix una bona perspectiva.  
Avancem  a l’ombra d’alzines entre mag-
nífics marges de pedra negra que en algun 
tram fan més de dos metres d’alçada. Es 
mantenen dempeus delimitant propietats 
i conreus abandonats fa molts anys. Aviat 
veiem el poble de Cheto enlairat a l’esquer-
ra. A la nostra dreta tenim la carena de la 
Sierra de Balced orientada de nord a sud, 
que s’alça per sobre dels 1.500 m. Al final 
d’una pujada arribem a Cheto, un poblet 
on hi ha dues cases habitades i una terce-
ra en reconstrucció, totes ben juntes, com 
per fer-se companyia. Des d’allí dalt, a 821 
m, ja podem veure l’ermita de la Virgen 
del Castillo al capdamunt dels seu esperó 

Les ermites de Rodellar

La Virgen del Castillo des del cim de l’esperó amb el poble de Cheto al fons

L’espectacular pont de roca del Delfín s’alça sobre el Mascún
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rocós. Forma un conjunt harmoniós amb 
el rerefons del Tozal de las Gleras que des 
dels seus de 1.141 m domina la part baixa 
del barranc del Mascún. Cap al sud tenim 
una bona vista sobre Rodellar. En sortir 
de Cheto visitem, cent metres més enllà, 
un segon nucli format per tres edificis al 
voltant d’una era. El camí, ben senyalitzat, 
perd uns metres fins a travessar el barranc 
de Cheto i tot seguit ens fa pujar per un 
serrat fins a 840 m des del qual dominem 
el barranc de la Virgen. Ens hi endinsem i 
el seguim cap a l’oest. Arribem a una bi-
furcació a 760 m des del qual on podríem 
emprendre el camí de retorn a Rodellar. 
Davant nostre admirem un espectacular 
doble arc de roca que s’ha format en un 
marcat meandre del barranc del Mascún. 
Trenquem a la dreta i seguim baixant fins 
a trobar el punt per on travessar el barranc 
sec de la Virgen. Allí comença la pujada fi-
nal a l’ermita de la Virgen del Castillo. El 
camí es costerut i quan per fi hi arribem 
a l’ermita, penjada a 840 m, comprovem 
que és tancada. Per dir-ho ras i curt l’er-
mita és més espectacular per la seva ubica-
ció que pel que realment mostra. El camí 
segueix un xic més amunt fins al cim de 
l’esperó on es troba. Allí a dalt, a 854 m, 
trobem una taula de pícnic on reposar i 
gaudir d’un gran panorama. Cap al nord 
tenim la sortida del barranc del Mascún 
i les espectaculars agulles que semblen 
protegir-ne l’entrada. Entre totes en elles 
destaca la denominada Cuca Bellosta. Som 
també al punt de sortida de la via ferrada 
de l’Espolón de la Virgen que puja des del 
fons del barranc. Dominem l’ermita d’es-
tructura allargada en una sola nau que 
acaba en un clàssic absis romànic. Desfent 
el camí arribem a la bifurcació situada a 
760 m que permet tornar al poble en vint 
minuts. Val la pena agafar el trencall que 
baixa al riu. Allí trobem el camí que re-
munta el Mascún i porta al poble d’Otín. 
Som al peu del cingle foradat on es formen 
dos arcs de roca. Al seu peu hi ha la de-
nominada Fuente del Mascún. No és una 
font sinó el punt on les aigües infiltrades 
barranc amunt afloren de forma definiti-
va. Nosaltres ens enfilem fins al primer arc 
denominat el Delfín, ja que la seva forma 
retallada contra el cel recorda el perfil d’un 
d’aquests cetacis. El lloc té encís i gaudim 
admirant escaladors que s’enfronten a les 
vies extraplomades de 6è i 7è grau. Baixem 
al riu i tornem a Rodellar per un camí pla-
ner, ample i amb vegetació de bosc de ri-
bera. Als dos costats hi ha nombroses vies 

d’escalada i escaladors de tot nivell per tot 
arreu. Des d’aquí el poble ofereix una pers-
pectiva única amb les cases i  l’església de 
San Juan Bautista retallant-se contra el cel 
al capdamunt d’un allargassat cingle. En-
trem al poble per un nucli separat de cases 
anomenat barrio de la Honguera.

La Trinidad: paisatge 
humà i patrimoni 
medieval. 3h 30 min a 4 h, 
+/- 130 m

És la Ruta 3 de Senderos de Guara, que 
allarguem per tal de començar i acabar 
a Rodellar. Sortim del poble seguint la 
carretera a Bierge fins a trobar un pal 
indicador que diu Puente Románico 25 
min. Prenem un camí empedrat i en 
baixada. Deixem a l’esquerra un trencall 
cap al gran estacionament de l’entrada 
del poble on hi ha un punt d’informació. 
El camí baixa, sempre entre marges de 
pedra, fins als plans al fons de la vall on 
trobem força conreus abandonats. Són 
paisatges que la mà de l’home ha alterat 
durant segles i que la natura recupera mica 
a mica. 
Tenim un nou punt de vista cap al 
conjunt de Rodellar amb el Tozal de las 
Gleras com a teló de fons. A l’oest s’alça 
imponent el cim del Cabezo de Guara de 

1.870 m. Els indicadors ens porten fins 
a la carretera asfaltada que baixa cap al 
càmping El Puente. La seguim 500 metres 
fins a l’entrada del càmping. Uns metres 
més enllà distingim el majestuós pont 
medieval de Pedruel d’un sol arc. 
La fitxa de la Ruta 3 marca aquest punt 
com a inici i final. Travessem el pont sobre 
l’ample i cabalós riu Alcanadre. Aquest riu 
neix als peus de la Sierra del Gabardón 16 
km al nord de Guara. En aquest punt tot just 
acaba de travessar de nord a sud la serra de 
Guara obrint-hi una impressionant gorja 
mil metres per sota el cim del Cabezo de 
Guara per per on discorren els descensos 
de les Gorgas Negras i de Barrasil. Un cop 
hem creuat i admirat el pont de Pedruel 
el camí avança planer paral·lel al riu. Hi 
abunden grans oms i altres arbres típics 
del bosc de ribera. Aquí els conreus són 
camps de cereal i no estan abandonats. 
Arribem al poble de Pedruel, que visitem. 
És un poble allargassat amb cases en 
bon estat. Alguna d’elles originària del s. 
XVI presenta l’arquitectura i la xemeneia 
tradicional de l’alt Aragó. També és del 
s. XVI la gran església parroquial d’El 
Salvador adossada a una torre de defensa 
amb espitlleres. Sortim per la part baixa 
del poble anant a buscar la carretera 
asfaltada que hi porta. Travessem el riu pel 
pont de la carrereta o bé per una passera 
de blocs de pedra deu metres més avall. A 

El magnífic pont de Pedruel sobre el riu Alcanadre
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l’altre costat un indicador ens fa seguir, 
sempre cap al sud, una pista paral·lela al 
riu. Un darrer indicador ens assenyala un 
camí de pujada a l’esquerra que ens treu 
de la pista i ens porta, dos-cents metres 
més enllà, a la senzilla i petita ermita de la 
Trinidad. També està tancada amb clau. 
Està envoltada de petites alzines i s’hi 
respira silenci i molta serenor. Si guaitem 
cap al riu ens adonem de la seva posició 
enlairada al bell mig de l’únic gran 
meandre que el riu Alcanadre ha traçat 
en tot aquest sector de la vall. Desfem uns 
dos quilòmetres i mig de camí, ara cap 
al nord, fins al pont de Pedruel. Trobem 
gent que comença una curta i bonica via 
de ferrada que té l’al·licient de tenir el 
pont com a teló de fons. Abans d’arribar 
al càmping, trobem un corriol que s’enfila 
decidit cap  a mà esquerra i un rètol que 
indica el Puente de las Cabras. Aquest 
tram serà el més espectacular de la ruta. 
El nostre corriol guanya altura sobre el 
riu Alcanadre que queda enfonsat a la 
nostra esquerra. Avancem cap al nord 
i ens apropem al punt on el Mascún 
aboca les aigües a l’Alcanadre. Admirem 
l’espectacular gorja de Barrasil. La 
confluència dels dos rius queda tan avall 
que no la veiem.  Avancem ara remuntant 
el Mascún. No triguem a trobar el Puente 
de las Cabras. Es tracta d’un nou pont 
medieval d’un sol arc molt senzill i sense 

proteccions laterals que travessa el Mascún 
en un punt molt estret. Espectacular! Som 
a 20 minuts de Rodellar. El camí segueix 
enlairat sobre el barranc que ens queda 
a l’esquerra. Després comença a guanyar 
altura per trams de pedra nua on s’hi 
han posat grans lloses a mode d’esglaó. 
Aquí costarà trobar gent, és un racó obac, 
humit i poc transitat. Arribem a Rodellar 
per la seva part alta on hi ha el singular 

refugi de Kalandraka. Bon servei de bar 
i restauració. Té unes terrasses naturals 
amb vistes al Mascún des d’on podem 
observar la progressió d’escaladors. Té un 
ambient chill-out encisador, un bon lloc 
on reposar després d’una bona caminada. 
Entrem a Rodellar per la seva part alta 
passant a tocar de l’església de San Juan 
Bautista.

San Martín de Alcanadre: 
ruta esportiva.  3 h a 3 h 
30 min, +/-300 m.

Ruta 4 de Senderos de Guara. El que 
més costa és trobar l’entrada de la pista a 
l’inici de la ruta. L’hem de buscar al km 9 
de la carretera HU-341 que va de Bierge 
a Rodellar, al punt més alt de la carrete-
ra a 892 m. L’identificarem perquè pista 
enllà es distingeix una torre amb antenes 
de comunicacions i una línia elèctrica al 
seu costat. No l’hem de confondre amb un 
gran estacionament situat dos-cents me-
tres més al sud que és l’entrada al barranc 
de la Cueva del Cabrito. La pista planeja 
des de la carretera cap a l’oest en direcció 
al riu Alcanadre. Deixem a la dreta una 
pista cap a una casa nova i seguim fins a 
trobar a un quilòmetre un gran pla a 850 
m. Hi ha conreus i ametllers abandonats. 
Des d’aquí s’albira el massís del Mont Per-
dut. El camí passa a tocar dels grans Cor-
rales de San Juan, en ruïnes i amb tancats 
de ferro oxidats. Tot seguit comencem a 
perdre altura per un pedregar. Un trencall 

Les ermites de Rodellar

Arribada a l’ermita de la Trinidad

Tram equipat baixant cap a San Martín de Alcanadre
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a la dreta ens duria a la Faja de l’Ordio que 
penjada espectacularment a mig cingle va 
perdent altura i permet arribar al fons del 
riu. Si ho fem ens mullarem els peus en 
creuar el riu diversos cops per tal d’arribar 
a l’ermita. Seguim pel pedregar fins a un 
pla de pedra calcària on hi ha el mirador 
de San Martín. Davant nostre tenim un 
vertiginós estimball sobre el riu Alcana-
dre, una vista corprenedora i majestuosa. 
Just davant ens queda un gran cingle ver-
mellós, alt, d’uns cent cinquanta metres, 
des d’on veiem sortir volant voltors que hi 
nien. Al seu peu distingim l’ermita de San 
Martín de Alcanadre, anomenada també 
de Morrano, un poblet de l’altra riba de 
la vall. Iniciem l’espectacular baixada del 
camí anomenat de los Gradones. Sempre 
sobre pedra grisa calcària el camí baixa 
decidit per una mena de canal on trobem 
cables i cadenes que asseguren els passos 
més compromesos. A la tardor és fàcil ob-
servar nius de voltor amb pollets, val la 
pena portar binoculars. Per fer la baixa-
da i la posterior pujada no cal dur arnés 
ni bagues de seguretat. Successivament 
trobem un passamà horitzontal, una ca-
nal assegurada amb una sirga, un ressalt 
amb estaques de ferro pels peus i una 
cadena per les mans. Tot seguit ve el pas 
més delicat que és un flanqueig aeri cap 
a l’esquerra, protegit per un cable d’acer 
pel qual canviem de vessant de la canal. 
Finalment en un tram redreçat dintre un 
bosc d’alzines trobem una cadena que ens 
sembla poc necessària. El camí surt final-

ment de la canal i baixa cap al fons del riu. 
Passem per davant de l’ermita al vessant 
oposat de la vall. Travessem el riu per una 
moderna passera d’acer sobre un tram es-
tret i fondo. Finalment hem de pujar una 
cinquantena de metres fins al peu de cin-
gle on trobem arrecerada l’ermita de San 
Martín de Alcanadre, 1 h 40 min en total. 
Presenta un estat d’abandó desolador. Hi 
ha un panell explicatiu de qui fou Sant 
Martí, molt venerat a tota la comarca i de 

la història de l’ermita. Podem accedir al 
seu interior on destaquen pintures murals 
del s. XVIII i inscripcions en llatí. Costa 
entendre que cap administració s’hagi fet 
càrrec d’una ermita amb un emplaçament 
tan singular. Aixecant el cap veiem com 
van sortint voltors dels seus nius i a peu 
de cingle podrem arreplegar alguna gran 
ploma. Tornem al vehicle pel mateix camí 
per on hem baixat. Un gran colofó per 
tancar una estada de tres dies a Rodellar. 

DADES PRÀCTIQUES

Accés

A l’autovia A-22, de Lleida a Osca, hem de prendre la sortida 
del km 77 cap a Abiego i Bierge. A Bierge prenem la HU-341 
fins al seu final a Rodellar, distant 18 km.
Cartografia
Sierra y cañones de Guara. Mapa a Esc. 1:40.000. Editorial 
Alpina.

Allotjaments

Càmping Mascún, a l’entrada del poble. Ofereix un petit su-
permercat que és l’únic punt de venda de queviures del poble 
i un bar restaurant punt de trobada d’escaladors. http://www.
campingmascun.com

Càmping el Puente. Al costat del riu a 2 km de Rodellar. Tren-
call a mà esquerra 1 km abans del poble. www.campingelpuen-
te.com.  974 318312 o 626841753 info@campingelpuente.com

Refugi Kalandraka. És un peculiar alberg situat a la part alta 
del poble separat del nucli urbà. Allotjament en habitacions 
separades, servei de bar i restaurant. https://www.refugio-
kalandraka.com

 El riu Alcanadre i San Martín a l’esquerra, sota el cingle vermellós

Rodellar s’alça en un cingle sobre el riu Mascún
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Les agulles i els cims del
massís del Mont Blanc
de bat a bat

Text i fotografies de Bernat Gasull i Roig

Una de les millors panoràmiques de tot el massís des del Lac Blanc i els estanys de Chéserys

Ben del cert que és una mica 
agosarat això de dir que és la 
millor panoràmica del massís 

del Mont Blanc -és clar, amb els 
condicionants afegits sense l’ús de 
telefèrics, ni trepitjar neu o glaç-. Si 
més no és una opinió subjectiva. El que 
presentem és una caminada circular que 
si no és la millor panoràmica és una de 
les més belles que es pot tenir del massís 
del Mont Blanc. El recorregut, d’encara 

no dotze quilòmetres i 1.000 metres de 
desnivell, és encisador. Parlem d’una 
volta amb tota mena d’encants per 
una balconada davant per davant del 
massís del Mont Blanc, pel repeu de 
les Aiguilles Roges, aquell massís que 
tusta els tres mil sense arribar-hi i que 
es troba a banda nord de Chamonix i 
Argentière. Si la llum és bona, si hi ha 
hagut enfarinada la nit abans i algunes 
bromes s’esfilagarsen però deixen veure 

la muntanya, no en dubteu gens: la 
caminada s’ho val. Però més enllà de les 
vistes per sucar-hi pa, hi ha l’oportunitat 
de veure, i a tocar, isards i hercs dels Alps, 
de perdre l’esma entre estanys on s’hi 
reflecteixen les agulles més enasprades, 
de gaudir de la vista de la glacera fit a fit 
de la Mer de Glace i de grimpar una mica 
per graus equipats amb ferros i escales i 
meravellar-se amb l’alterosa Aiguillette 
d’Argentière.
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Itinerari

Del pàrquing estant enfilem per un camí 
senyalitzat que puja cap a l’oest i després 
nord-oest. Poc després s’afegeix a la Via 
Alpina Vermella, itinerari que anirem se-
guint cap a l’oest, a l’esquerra. El viarany 
va pujant amb llaçades rost amunt per 
boscos de làrix fins a arribar a un tram 
més planer que flanqueja la muntanya 
cap al sud-oest entremig de biots i petits 

L’Aiguillette d’Argentière

Un dels estanys de Chéserys amb les Grandes Jorasses al fons, camí del Lac Blanc

Un biot dels estanys de Chéserys amb el Mont Blanc al fons

estanys: són els estanys de Remuaz. Els 
arbres es van fent escadussers i les vistes 
del massís del Mont Blanc i de totes les 
agulles cada cop són més espectaculars. 
En aquest tram, i més amunt, és fàcil de 
veure hercs dels Alps i isards. Els hercs 
són especialment refiats, sobretot si no 
ens foraviem del camí i no els espantem. 
El camí es divideix en dos o més ramals. 
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Un dels ramals passa per una gran fita, la 
de la Tête aux Vents. Nosaltres recoma-
nem d’anar pel de més amunt. Finalment 
arribarem als estanys de Chéserys. És 
aquí, amb el primer terme de les aigües, 
on hi ha una de les panoràmiques més 
encisadores del massís del Mont Blanc: 
des del Mont Blanc mateix, passant per 
totes les agulles i al fons les Grandes Jo-
rasses. Els reflexos són sobergs, tant en 
un estany més gran com en els petits bi-
ots que es veuen arran de camí.
Continuem en amunt cap al Lac Blanc 
per un tram d’escales metàl·liques i al-
gun ferro fins que arribem al refugi del 
Lac Blanc. El refugi és a la part sortint 
de l’estany. Aquest s’endinsa en forma 
d’un gran buit desigual. Si el resseguim 
podem gaudir també d’un bon especta-
cle visual amb l’Aiguille Verte i el Drus 
al fons. 
La baixada la farem pel mateix recor-
regut fins a la fita de la Tête aux Vents. 
D’allí prendrem el camí en sentit vers 
l’Aiguillette d’Argentière. Davalla cap a 
l’est i nord-est per un grau equipat, força 
dret però que no requereix cordes ni as-
segurances. Anem a espetegar a la soliua 
i vertical Aiguillette d’Argentière. El via-
rany, ja més planer, va per boscos de là-
rix gegantins fins que va a espetegar a la 
carretera. Cal que fem 300 metres per un 
viarany paral·lel a la carretera en amunt, 
cap al nord, i ja serem altre cop al pàr-
quing on hem deixat el cotxe. 

Vista del Lac Blanc amb l’Aiguille Verte i el Drus al fons

Baixada de la ferrada vers l’Aiguillette d’Argentière

FITXA TÈCNICA

Lloc: Alps de l’Alta Savoia, a la 
vall de Chamonix, davant del 
Mont Blanc.

Punt d’inici i final: el primer dels 
pàrquings del Col des Montets 
pel costat d’Argentière. Ço és a la 
carretera D1506 que va de Cha-
monix a Vallorcine i a la frontera 
suïssa – 1.410 m.

Cota més alta: Lac Blanc 2.350 m.

Recorregut: uns 11-12 km.

Desnivell: 1.000 m de pujada i 
baixada.

Temps: 5-6 h.

Les agulles i els cims del Mont Blanc de bat a bat
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Una reserva natural 
amb fauna fàcil de veure

Quan no hi ha caça i els muntanyencs són 
respectuosos i no criden ni espanten les 
salvatgines, aquestes campen a lloure ben 
tranquil·les. Aquest itinerari transcorre per la 
reserva de les Aiguilles Rouges i és ben fàcil de 
veure isards, marmotes i l’herc dels Alps amb 
els seus grossos banyams. També és lloc de 
gralles de bec groc, àligues daurades i mussoles 
(o perdius blanques), que viuen a la part més 
alterosa.

L’Aiguillette d’Argentière

Aquest gendarme afuat de 1.893 m és més 
fàcil d’escalar que no pas el 

que sembla vist des de 
sota, que fa realment 

feredat. Té diverses vies 
de dificultat entre 3c i 6 b. 

Diuen que el primer que 
va atènyer el capdamunt 
de l’agulla fou un vailet 
del poble d’Argentière. 

Mentre menava unes 
cabres i ovelles, a sota 
mateix de l’agulla, va 

sentir un impuls tan fort 
que va decidir de grimpar 
la roca; sense corda i cap 
mena de material. I sí, va 

reeixir.

L’Aiguillette d’Argentière
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En aquest article parlarem de la 
incorporació de noves paraules al 
diccionari normatiu de l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC). Una de les vies 
és a través dels neologismes, unitats lè-
xiques  noves  creades en una llengua per 
les pròpies regles de formació de mots  o 
agafades d’una altra llengua. 
Aquests darrers temps, hem anat incor-
porant  paraules al nostre lèxic quotidià 
degut a la pandèmia que sofrim com: 
bacteri, coronavirus, asimptomàtic, 
antigen... 
Per setè any l’Observatori de Neologia 
de la Universitat Pompeu Fabra i la co-

missió lexicogràfica de la Secció Filolò-
gica de l’IEC han promogut una votació 
popular en què els participants havien 
de triar “el neologisme de l’any” entre 
deu paraules finalistes prèviament es-
collides: conspiranoic, coronavirus, 
desconfinament, desescalada, grup 
bombolla, infodèmia, mascareta, tele-
treballar, traçabilitat i videotrucada. 
La paraula guanyadora ha estat corona-
virus. 
Una altra de les maneres d’incorporar 
mots és a través dels manlleus, que són 
elements lingüístics que passen d’una 
llengua a una altra i s’hi integren. Per 

exemple: de l’alemany, guerra; de l’àrab, 
albercoc; de l’occità, rossinyol; del cas-
tellà, taquilla; del francès, carnet; de 
l’italià, bravo; de l’anglès, esport etc. que 
s’escriuen igual que la llengua d’origen. 
En canvi, d’altres, s’adapten a la forma 
catalana. Per ex.: step, graó; snowbo-
ard, surf de neu, etc.
Hi ha paraules que no han sofert l’evo-
lució dels mots hereditaris (llatí o grec) 
sinó sols una adaptació parcial i s’ano-
menen cultismes. Per ex.: bucal, juve-
nil... 
Aquesta informació ha estat treta parci-
alment del TERMCAT.

NEOLOGISMES, MANLLEUS...
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LLENGUA I MUNTANYA

celebreu 

les festes 
amb el cava 

de la UEC 

Ampolla sola: 7 €

Caixa 6 ampolles: 40 € 

*A totes les seus de la Unió Excursionista de Catalunya

Unió Excursionista de Catalunya
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Torna la Copa d’Europa d’Escalada després de 
l’aturada per la Covid-19

Els escaladors de la selecció catala-
na, Lluc Macià i Aida Torres, han 
tornat a posar-se sota el focus de 

les competicions internacionals a la Copa 
d’Europa d’Escalada després d’un any 
d’aturada competitiva a causa de les res-
triccions per la Covid-19. 

La Copa d’Europa de la disciplina ha fet 
una primera parada a la ciutat austríaca 
de Klagenfurt (Caríntia), on s’ha celebrat 
la primera prova de la modalitat de bloc.
L’actuació de Lluc Macià i Aida Torres es 
va tancar amb idèntic resultat un 35è lloc 
en categoria masculina i femenina per als 
dos catalans.

Entre els més de 100 participants, 6 es-
portistes de la selecció espanyola han 
estat seleccionats per participar en la 
competició: els bascos Mikel Linacisoro i 

Andoni Esparta, l’extremeny Alberto Gi-
nés, la castellanolleonesa Iziar Martínez i 
els catalans Lluc Macià i Aida Torres, in-
tegrants de la selecció catalana.

La Copa d’Europa d’escalada continuarà a 
Zakopane (Polònia) amb la segona prova 
de la modalitat de bloc el 4 i 5 de juny.
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NOTÍCIES I ACTIVITATS

El Refugi Rebost ha rebut 22.000 euros del parc Cadí Moixeró, per la millora de les instal·lacions i el seu entorn. Els diners s’han 
destinat a millorar l’accés a les lliteres, fer més eficient els canals de recollida d’aigua i, també, s’ha desenvolupat una ruta per 
l’entorn per conèixer millor la vegetació.

Millores pel Refugi Rebost
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Aida Torres en un moment 
de la prova
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SMS DE  

Abellera becada

Isabella Charlet-Straton, trencant esquemes

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

A les edats d’or i d’argent de 
l’alpinisme (1854-1882) es pujà 
a gairebé la totalitat dels cims 

dels Alps. Malgrat que en aquells anys 
l’alpinisme era una activitat que princi-
palment realitzaven els homes, cal des-
tacar un grup de sis dones, que van fer 
una notable carrera alpinística. Aquestes 
eren Lucy Walker, Meta Brevoort, les 
germanes Anna i Ellen Pigeon, Emme-
line Lewis-Lloyd i Isabella Stratton, que 
demostraren que l’alpinisme no era pa-
trimoni dels homes. Així, per exemple, 
un dels objectius més cobejats d’aquells 
anys era pujar el Mont Blanc a l’hivern. 
Durant el mes de gener de 1876 dues 
cordades ho intentaren sense èxit: la de 
Meta Brevoort i William Coolidge i la 
de James Eccles i Gabriel Loppé. El dia 
31, però, reeixí la integrada per Isabella 
Stratton, els guies Jean Charlet i Sylvain 
Couttet, i el camàlic Michel Balmat, que 
sortint del refugi dels Grands Mulets, as-
soliren el cim en 12 hores, fent front a un 
persistent vent del nord i a temperatures 
de fins a -25o C. Mary Isabella Stratton 
(Willsbridge, Gloucerstershire 1838-La 
Roche-sur-Foron 1918) fou una alpinista 

britànica. Quan tenia divuit anys els seus 
pares i la seva germana gran moriren i 
heretà una important fortuna familiar 
que li permeté viure de rendes. Poste-
riorment va fer amistat amb Emmeline 
Lewis-Lloyd, una gal·lesa emprenedora, 
amb qui descobrí l’alpinisme. En els pri-
mers anys de la dècada de 1860 anaren 

al Pirineu, on pujaren l’Aneto. Més tard 
passaren als Alps, on sempre amb el guia 
Jean Charlet, realitzaren ascensions de 
renom com el Dom (4.545 m), el Monvi-
so (3.841 m) i la primera absoluta a l’Ai-
guille du Moine (3.412 m). Aquests èxits 
alpinístics són especialment meritoris, ja 
que a aquella època era inusual que dues 
dones soles contractessin guies i esca-
lessin amb ells. L’any 1873 Lewis-Lloyd 
deixà l’alpinisme, però Stratton conti-
nuà fent muntanya amb Jean Charlet. 
Destaquen les escalades a les Aiguïlles 
du Midi (3.842 m) i de Blaitière (3.522 
m), així com les primeres absolutes a la 
Pointe Isabella (3.761 m) i a l’Aiguille de 
la Persévérance (2.901 m). Malgrat que 
les convencions socials de l’època desa-
consellaven el matrimoni entre una dona 
rica i un guia de muntanya, Isabella i 
Jean es casaren poc després de l’ascensió 
al Mont Blanc de 1876. Ambdós adopta-
ren el cognom Charlet-Straton i s’esta-
bliren al poble de l’Argentière. Un dels 
seus fills, Robert, fou durant molt temps 
la persona més jove (onze anys) que pujà 
el Mont Blanc. La Pointe Isabella, davant 
l’Aiguille de Triolet, ens la recorda.     

Es tracta d’una orquídia molt vistosa 
i acolorida que no arriba a superar 
els 40 cm d’alçada. Es troba distri-

buïda per la regió mediterrània fins al 
Caucas i habita en prats, garrigues, ma-
tolls, brolles i marges.
Durant l’estiu està en estat dorment com 
un bulb subterrani. A la fi de la calor s’ac-
tiva i apareix una roseta de quatre o cinc 
fulles i un nou tubercle que comença a 
desenvolupar-se mentre el vell mor len-
tament. A la primavera següent és quan 
surt la tija floral i és durant la floració 
quan les fulles es van marcint.
Les flors estan agrupades en una inflo-
rescència en forma d’espiga amb dues o 

Família: Orquidàcies  Espècie: Ophrys scolopax

quatre flors. Les flors, com en totes les or-
quídies, estan transformades i destaca el 
pètal més evident i gran anomenat label. 
El label és trilobat de color marró fosc 
amb el lòbul central vellutat, allargat i 
bombat amb una màcula central 
de colors i dibuixos variables que 
recorden a la femella d’un hime-
nòpter, d’aquí el nom d’abellera. 
La punta del label de color verd 
clar és cargola cap amunt amb 
forma de bec. Els altres dos pètals 
són molt petits i rosats. Els sèpals 
són rosats, a vegades blancs, amb 
un nervi central verd.
La pol·linització és fa mitjançant 

insectes himenòpters que creuen veure 
una femella en la flor i, en l’intent de la 
còpula, s’emporten el pol·len i el trans-
porten a altres flors.

Foto cedida per l’hotel Pointe Isabelle de 
Chamonix
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Vies ferrades, història i curiositats

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Posar data a la primera via ferra-
da de la història pot arribar a ser 
complicat depenent de les consi-

deracions que tinguem en compte. Si 
agafem el concepte de via ferrada de 
manera àmplia i l’entenem com qual-
sevol mitjà artificial de progressió a la 
muntanya ens hauríem de remuntar 
a la primera ascensió al Mont Aigui-
lle (2.087 m) el 26 de juny de 1492. En 
aquella ocasió el capità Antoine de Vi-
lle i set homes més, complint les ordres 
del rei de França Carles VIII, assoliren 
el cim d’aquesta mítica muntanya del 
massís del Vercors amb l’ajuda d’esca-
les. Les característiques del cim, de-
fensat pels quatre cantons per grans 
penya-segats, elevaren l’ascensió al 
nivell de proesa nacional, i per molts 
aquest fet marca també el naixement 
de l’alpinisme.
D’altra banda, si ens referim a les vies 
ferrades amb el concepte que hom 
entén actualment, és a dir, el d’una 
instal·lació fixa a base d’estreps, clavi-
lles, cordes, cadenes, passamans... per 
progressar per la muntanya en aquells 
indrets en que no es podria fer d’altra 
manera que escalant, llavors la prime-
ra via ferrada de la que es té constància 
és la que es va construir per ordre del 
rei Ferran I l’any 1843 a Àustria per as-
solir el cim del Hoher Dachstein (2.995 
m) de manera més assequible. Sens 
dubte aquesta fou la contribució de la 
Revolució Industrial al món de la mun-
tanya en una època de canvis a tots ni-
vells: tecnològics, econòmics i socials.
Després de la bona acollida que tingué 
la proposta, amb la qual també s’evi-
taren un bon nombre d’accidents front 
a l’apropament creixent de la societat 
vers la muntanya, el 1869 s’instal·laren 
diversos itineraris equipats al cim més 
alt d’Àustria, el Grossglockner (3.798 
m). Posteriorment, Itàlia prengué el 
relleu construint el 1903 la via ferrada 
de la Marmolada (3.443 m), punt cul-
minant de les Dolomites.
Si fins ara les poques vies ferrades 
existents tenien l’objectiu de facilitar 

l’accés a alguns cims emblemàtics, 
amb l’esclat del primer gran conflicte 
bèl·lic europeu del segle XX entre els 
anys 1914 i 1918, proliferaren les vies 
ferrades concebudes amb estrategia 
purament militar. D’aquesta mane-
ra els exèrcits italià i austrohongarès 
equiparen un gran nombre de recor-
reguts pels quals desplaçar les tropes 
i defensar les posicions conquerides al 
llarg de bona part dels massissos dolo-
mítics. Acabada la Grande Guerra, Ità-
lia sabé treure’n profit d’aquest llegat 
mantenint-lo i acondicionant-lo per a 
les generacions futures fins a convertir 
les Dolomites en un centre d’atracció 
mundial pels practicants d’aquesta 
modalitat alpina.
A poc a poc les vies ferrades s’exten-
gueren pels països veïns, Alemanya, 
França, Suïssa, fins assolir el seu ni-
vell màxim de popularitat a finals 
del segle XX. A la 
península Ibèrica el 
fenòmen arribà amb 
uns quants anys de 
retard. El primer pas 
equipat s’instal·là el 
1881 a la vall d’Orde-
sa, tot i que l’ús pre-
vist inicialment no 
fou el que finalment 
tingué. Ens referim 
a les famoses clavijas 
de Cotatuero fixades 
per un parell de fer-
rers de Torla contra-
ctats per un caçador 
anglès que volia anar 
a caçar a les praderi-
es altes de la vall. El 
personatge en qüestió 
no les va arribar a es-
trenar perquè hagué 
de tornar abans del 
previst al seu país, 
però les clavilles que-
daren allí per facilitar 
l’accés, no exempt de 
vertigen i perill, a la 
part alta del barranc 

de Cotatuero. Alguns autors conside-
ren la canal del Palomo a la serra de 
Guara com la primera via ferrada de 
l’estat, tot i tractar-se només d’un re-
corregut equipat sense cable de vida 
inicialment. La instal·lació data del 
1954 quan es clavaren 240 claus i algu-
na que altra grapa per superar els 200 
metres de canal. La primera ferrada 
moderna de la península la trobem a 
casa nostra, es tracta de la montserra-
tina Teresina dissenyada i construïda 
per Antonio García Picazo a principis 
de la dècada dels noranta per arribar al 
cim de Sant Jeroni d’una altra manera. 
Malauradament aquesta instal·lació 
s’ha desmantellat recentment, a finals 
de setembre de 2019, per la seva manca 
de manteniment que l’ha fet insegu-
ra i perillosa, i el creixent nombre de 
rescats degut a l’afluència de persones 
cada cop més inexpertes.
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En aquest número volem parlar dels Picos de Europa. Per participar al concurs cal contestar 
el qüestionari que podràs completar online a través d’aquest enllaç (https://forms.gle/

msQp3Lb3ukvSEaXq6) 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 421: 1 Rødøy (Noruega), 2 Christiania, 3 Ullr, 4 Chamonix, 5 Sondre Nordheim, 6 Josep Maria Guilera, 

7 Font Canaleta, la Molina, 8 Michel Payot, 9 Sylvain Saudan, 10 La Grande Trace. El guanyador del concursionisme 421 dedicat a 

la història de l’esquí és en Salvador Viola Crespillo. 

1. Aquest marquès va ser l’impulsor del primer parc 
nacional d’Espanya que incloïa els Picos de Europa. (15 
punts)

A) Marquès de Quirós    B) Pedro de Ávila    C) Pedro Pidal 
 

2.  Va ser el primer en fer en solitari l’ascensió del Picu 
Urriellu. (15 punts)

A) Gregorio Pérez    B) Guillermo Schulz    C) Gustav 
Schulze

3 “La Garganta Divina” correspon a la gorja del... (15 
punts)

A) Duje    B) Cares    C) Yuso

4. Punt culminant del massís occidental dels Picos (15 
punts)

A) Torrecerredo    B) Picu Urriellu    C) Peña Santa

5. Nom del massís Oriental dels Picos (15 punts)

A) Cornión    B) Andara    C) Urrieles    

6. Aquest riu neix a Fuente Dé  (15 punts)

A) Deva    B) Sella    C) Duje

7. En la seva obra “Descripción geològica de la provincia 
de Oviedo” editada el 1858 menciona per primer cop al 
Picu Urriellu amb el nom de Naranjo de Bulnes. (15 punts)

A) Pascual Madoz B) Guillermo Schulz    C) Gustavo 
Schulze

8. En aquest pic conflueixen las tres regions que 
comparteixen els Picos de Europa. (15 punts)

A) Pico Tesorero    B) Peña Castil    C) Torre de la Palanca 

9.  Nom amb què es coneixen les petites depressions 
d’origen glaciar i càrstic freqüents al massís dels Picos 
de Europa. (15 punts)

A) Lapiaz    B) Pòlie    C) Jous

10. El 5 d’agost de 1904 aquest guia va participar en la 
primera escalada al Picu Urriellu. (15 punts)

A) Gregorio Pérez Demaría    B) Pedro Pidal    C) Víctor 
Martínez Campillo

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 maig. En el proper 

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

PICOS DE EUROPA
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Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES

Les Agudes 1.705 m des del Pla de 
l’Espinal

De Sant Antoni a Sant Bartomeu             
de Fraguerau
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- Horari: 1 h a 1 h 30 min per la pujada.
- Desnivell: +/- 475 m.
- Dificultat: itinerari molt ben senyalitzat pel Parc 

Natural del Montseny. Apte per a canalla a partir de 6 
anys.

- Època: factible tot l’any. Travessem fagedes que són 
més vistoses a la primavera i a la tardor.

- Cartografia: Montseny. Esc. 1:25.000. Editorial Alpina. 
Montseny Parc Natural Esc. 1:25:000 publicat per les 
diputacions de Barcelona i de Girona. 

- Bibliografia: Montseny, de Joan López. Col·lecció Els 
camins de l’Alba. Editorial Alpina i Geo Estel Guies.

- Accés: el punt de sortida és a menys de dos kilòmetres 
del Centre d’Informació de Can Casades a Santa 
Fe del Montseny. Cal prendre la sortida 202 de l’eix 
transversal (C-25). Al coll Revell, prendre la GIV-5201 
cap a Viladrau i sense entrar-hi seguir en direcció 
Sant Marçal i Santa Fe. Per Sant Celoni hem d’enfilar 
la BV-5114 que va a Campins i seguir guanyant altura 
cap a Santa Fe. Passem de llarg Can Casades i 1,8 km 
més enllà trobem l’entrada a una pista i una gran casa 
particular anomenada el Convent on aparquem.

- Horari: 3 h entre anar i tornar.
- Desnivell: -/+ 230 m.
- Refugi: l’ermita de Sant Antoni funciona com a refugi 

guardat tot l’any. Telèfon 669 959 977. refugisantantoni@
hotmail.com

- Època: tot l’any. A la  primavera i 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 trobem indicacions 
cap a les ermites de Sant Antoni i Santa Magdalena 
per una pista asfaltada (GR 65-5) que s’enfila a la falda 
del Monstant. Al trencall prenem a la dreta el ramal 
que porta a l’ermita-refugi de Sant Antoni, a 680 m, on 
aparquem

-Descripció: El congost de Fraguerau, al vessant nord-
oriental de la serra és un dels racons més encisadors 
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RESSENYES

la gran Font de Briançó a 1.490 m 
(45 min). Està considerada el punt 
on neix la riera de Gualba que 
baixa fins a la Tordera. A la font 
canviem de direcció, deixem la 
pista i enfilem un nou camí, ara cap 
el nord-est. Seguim la falda de la 
carena que uneix el Turó de l’Home 
i les Agudes. Sortim de la fageda 
i entre falgueres assolim el coll de 
les Agudes. Som a 1.647 m i tenim 
el cim a la vista. 
Des d’allí podem 
admirar tota la 
muntanya del 
Matagalls. Sobre 
una carena 
cantelluda 
i costeruda, 
però sense 
cap dificultat, 
acabem de pujar 
fins a la creu de 
ferro del cim 
de les Agudes 
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De Sant Antoni a Sant Bartomeu de Fraguerau

- Descripció: Ascensió directa i poc 
coneguda al cim de les Agudes, 
que amb els seus 1.705 m iguala 
en altura al Turó de l’Home com 
a punt més alt del Montseny. Ens 
trobem a 1.233 m en un sector 
conegut com el pla de l’Espinal. 
Sortim de la pista i avancem a la 
dreta per la carretera per trobar 50 
metres més enllà l’entrada d’una 
pista a mà esquerra. La prenem i 
tot seguit trenquem a la dreta cap 
a un corriol que s’enfila amb força 
fageda amunt. Seguim marques 
de pintura vermella i algunes fites. 
Aviat trobem els primers pals amb 
marques grogues i blanques que 
ens diuen que seguim el PR-C208. 
A les cruïlles ens facilitaran la ruta. 
Travessem el torrent sec del Sot 
de la Font del Porrassar. Veiem a 
l’esquerra tota la carena del Turó 
de l’Home. Les marques ens treuen 
del camí i ens duen a una pista. 
Travessem un altre sot i fem cap a 

a 1.705 m. El cim de pura roca és 
espaiós i planer. Hi ha tota mena 
de plaques commemoratives, un 
pessebre, un rellotge de sol i senyeres. 
A més de tot el massís del Montseny 
i els seus cims principals la vista 
abasta des del massís del Canigó fins 
a Montserrat. Tornem p

er on hem vingut.

Les Agudes 1.705 m des del Pla de l’Espinal

de tot el Montsant. L’excursió té 
la particularitat de ser en baixada 
a l’anada i en pujada a la tornada. 
Seguirem en tot moment les marques 
del GR-65-5. El temporal d’octubre 
de 2019 va afectar aquest sector. La 
força del riu Montsant va arrencar 
arbres i, fins i tot, la passera cap 
a Sant Bartomeu. Sortim de Sant 
Antoni seguint la pista que baixa 
al congost. Passem per una bassa 
antiincendis i en un marcat revolt 
apareix la sorprenent geologia del 
congost. La pista comença a baixar 
amb força i trobarem trencalls 
per on fer drecera sobre terreny 
descompost. Arribem al final 
de la pista on hi ha la font de la 
Gleva i una caseta. Deu minuts 
més enllà fem cap a les Cadolles 
Fondes i veiem per primer cop 
el riu Montsant. En aquest punt 
el riu discorre sorollós i amb 
vigor, molt enfonsat. Hi forma 
cadolles i badines molt boniques. 

Creuem el rierol per una passera 
de fusta i un rètol ens fa saber que 
entrem pròpiament al congost. A 
la confluència amb el barranc de 
la Pastera hi ha la raconada més 
fonda i espectacular del congost 
conegut com el racó de la Pastera. 
Sublim! El camí esdevé obac per la 
vegetació i davant nostre admirem 
el doble bony de roca conegut com 
el Camell. Arribem a la confluència 
amb el barranc de Sant Bartomeu 
a 492 m (1 h). Un pont penjant 
permet travessar el riu Montsant 

sense complicació. A l’altre costat ens 
endinsem, ara cap al nord, al barranc, 
normalment sec. El camí és estret i la 
vegetació frondosa. El sender s’engorja 
i s’enfila en un laberint de roques que 
desemboca al corral de l’ermita, sota 
d’una balma. Seguint la paret arribem 
a l’ermita (528 m, 1 h 30 min). La va 
fundar el frare Guerau Miquel l’any 
1192. És d’estil romànic d’una sola 
nau amb absis semicircular. Sota la 
mateixa balma on hi ha el mur i el 
corral trobarem una espectacular 
badina. Tornarem per on hem vingut.

Riu Montsant

el Porrassar

PR-C 208

Font de Briançó Pla de l’Espinal

Refugi ermita de 
Sant Antoni Ulldemolins

Nord   BV-5114

Coll d’Agudes
1.647 m

Les Agudes
1.705 m

BV-5114

Nord  

Cadolles 
Fondes

Racó de 
la Pastere

Congost de 
Fraguerau

Sant Bartomeu



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



Tots els que tenim vehicle tenim un compromís amb el medi ambient. 
Amb l’impost al CO2 fomentarem la mobilitat sostenible, l’energia 

renovable i la preservació del medi natural. Gràcies a aquesta nova mesura, 
millorarem la salut de les persones i lluitarem contra l’emergència climàtica.

No és un
impost a la
teva furgo

És un impost
al CO2 per

preservar les 
excursions a
la muntanya

Informa-te’n a impostco2.gencat.cat 

#SeguimGaudint


