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COM ENVIAR ELS ARTICLES
A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a les
secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 580

08011 Barcelona

Correu electrònic:
Envieu els vostres escrits a:

A/E: excursionisme_uec@yahoo.es

En cas de dubte truqueu al Tel. 93 454 32 47

Les persones que vulguin col-teborer amb el seus tre

balls o opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic a bé mecanogra
fiats i a la vegada impresos amb paper. Els articles
aniran encapçalats pel títol i firmats pels seus

autors. S'hauran d'adjuntar de 4 a 12 fotografies
ennumerades (preferiblement en diapositiva), les

quals hauran d'anar acompanyades amb el text de

peu de fotografia. La resta de material gràfic (cro
quis, mapes, etc.) lliurat caldrà que també vagi
ennumerat i amb el seu corresponent text de peu.
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Créixer
Céixer és, en els éssers vius, quelcom d'inevitable. Creixem,

arribem al nostre punt àlgid i després, a poc a poc, ens diluïm. No

s'aplica la mateixa llei, però, a aquelles organitzacions abstractes

que ultrapassen l'individu, com ara la família a el país a l'entitat

política a cultural a esportiva. Entenguem-nos, si bé aquestes

organitzacions poden créixer, arribar a l'esplendor i desfer-se, el

procés no és, però, ni inevitable ni lineal.

D'una banda, per a l'entitat créixer no és de franc, no ve donat

pel propi fet de néixer. Cal una voluntat. Sense aquesta voluntat dels

socis l'entitat s'estancarà i acabarà per desaparèixer a malviure.

D'una altra banda, en una entitat conflueixen individus de totes les

edats i de tots els nivells culturals, de tota mena d'idees i amb

interessos ben diversos. Això fa que una entitat pugui ser alhora jove
i vella, refinada i planera, assenyada i agosarada, inquieta i

perseverant. De manera que el cicle no és lineal, no s'esgota en

creixement, esplendor i mort. Pot tenir diferents èpoques
d'esplendor, pot créixer una vegada i una altra, pot néixer i renéixer i

així prolongar-se en el temps molt més del que dóna de si la vida

d'un sol individu.

Doncs bé, aquí teniu la revista Excursionisme una altra vegada a

casa vostra. La vella revista Excursionisme, la de sempre. La nova

revista Excursionisme, la de sempre. Perquè no trenquem amb el

passat i tampoc no volem trencar amb el futur. Ha crescut -de mida i

d'extensió- i se'ns ha fet, ni que sigui parcialment, de color. Però

créixer és, sovint, dolorós i arriscat. Per això, com a bons

muntanyencs que som, carreguem la motxilla d'estris d'assegurança
de manera que, de moment, la revista ens visitarà bimestralment. No

ens quedem, però, amb l'anècdota. Creix la revista, sí; però creix

perquè volem que creixi l'entitat. Creix Excursionisme, i ho fa amb

il·lusió, per impulsar el creixement de la UEC. La vella UEC, la de

sempre. La nova UEC, la de sempre.



Enhorabona
Amb aquest número la revista Excursionïsme enceta una nova etapa dins de la seva llarga història. A partir
de totes les energies desvetllades durant l'any 2000 dins de la UEC, al voltant del Fòrum, veu la llum una

de les iniciatives més interessants i profitoses. El Fòrum de la UEC ha estat una sacsejada, un abans i

després, en el quall'entitat ha volgut aturar-se un moment, examinar la seva realitat i fer un plantejament
de futur.

Des de la FEEC volem felicitar els socis de la UEC en aquest nou pas de la seva llarga i brillant història. El

món excursionista català, que ha.celebrat recentment el seu 125è aniversari, té una llarga i fecunda història

al seu darrere. Una de les seves característiques més rellevants rau en la seva enorme riquesa social,
manifestada en el gran nombre de centres i entitats excursionistes. N'han aparegut moltes, algunes han

desaparegut pel pes implacable de la història i altres s'han reformulat per encarar el nou temps. La UEC ha

tingut la gosadia i l'encert de no acontentar-se a seguir el present, sinó que vol encarar el futur amb un

projecte propi, valent i innovador. En aquest sentit marca un camí per a molts altres clubs i entitats

excursionistes i des de la FEEC només es pot felicitar i encoratjar totes les entitats que lluiten pel seu

present i futur, no es conformen a deixar-se arrossegar pel dia a dia i volen ser protagonistes del seu avenir.

La nova etapa de la revista Excursionisme és també una mostra de les possibilitats i potencialitat dels
centres excursionistes. Amb esforç, treball i la coHaboració dels socis és pot fer un producte de qualitat,
coherent i atractiu. És una crida per a tothom per tal de superar-se i anar adaptant-se als nous temps.

Des de la FEEC felicitem de tot cor la UEC i la seva revista Excursionisme en aquesta nova etapa. Li

desitgem tota mena d'encerts i li manifestem el suport federatiu en un futur que tots desitgem ric i brillant

per al món excursionista català.

Junta de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya Jd,
FEEC

Comencem el futur
En el transcurs de setanta anys d'història, la UEC ha passat per temps d'esplendor, d'eufòria, i de brillantor,
també altres de més tristos i més foscos com els anys de la guerra i la postguerra. No obstant això, sempre
ha sabut reeixir gràcies a l'esforç i voluntat dels seus associats.

Testimoni fidel d'aquests fets, han estat les diverses publicacions periòdiques que la UEC ha tingut com

Portaveu Mesal, Butlletí, Senderos i Excursionisme. Aquestes publicacions han anat canviant, segons les

exigències del temps, adaptant-se a les circumstàncies de cada moment. Fruit del Fòrum UEC-2000, es va

iniciar un procés de renovació i de millorament de l'estructura de la UEC, que ja s'està començant a

materialitzar. Una de les iniciatives va ser la reforma de la nostra revista Excursionisme, qüestió que fou
demanada per gran majoria en el Fòrum i ratificada per l'Assemblea de Socis de la UEC, celebrada a

Mataró.

Neix avui, amb aquest número, no una revista nova, però si un nou enfocament totalment renovat.

Creiem que s'adapta millor als temps actuals, tenim nou format, nous continguts, noves seccions, nova

maquetació ... Esperem que tot sigui del grat del soci. Vull felicitar els components de la Comissió per la
reforma de la revista, pel seu treball desinteressat que han fet, i que han suportat molts maldecaps i moltes
hores de dedicació, per a tal que aquesta nova etapa sigui una realitat. També vull encoratjar-los i donar-los
el meu suport i el de la Junta Directiva perquè continuïn endavant amb constància i il·lusió, i espero que

pròximament puguem tornar a una periodicitat mensual, si les circumstàncies ens ho permeten.

Demano a tots els socis, una participació activa, mitjançant l'aportació d'articles, col-laboraclons,
comentaris, opinions i crítiques constructives. Entre tots ho farem tot i més. Entre tots comencem el futur
de la UEC!

Resto a la vostra disposició.
Ramon Prieto i Gusi

President de la UEC
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Història d'una petita travessa entre Andorra i I'Arieja

De
�

Grau Roig al Serrat
Text i fotografies: Pasqual Garriga

Una proposta de quatre dies que uneix dues grans valls andorranes) la vall de Canillo i la vall

d'Ordino, després d'endinsar-se al departament francès de l'Arieja.
Els desnivells suaus i el gran nombre de rifugis durant la travessa la fan assequible)

fins i tot) a esquiadors de nivell mitjà i baix. I

Com cada any pels volts de

Nadal, la biblioteca de la UEC treu

fum. Vuit amics i amigues intentem

posar-nos d'acord per anar a fer

una travessa d'esquí de muntanya
entre Sant Esteve i Any Nou.

Després de donar-li mil voltes ens

adonem que pocs llocs ofereixen

una xarxa tan completa de caba

nes i refugis com el Principat
d'Andorra i aquest any en treurem

profit. D'entre una infitat de possi
bilitats optem finalment per anar

de Grau Roig al Serrat tot passant
per Siscaró, Juclar, Rulhe, la coma

de Varilhes i la vall de Ransal. És
un itinerari sense grans desnivells

que recorre amples valls amb poc
perill d'allaus, paratges poc visi

tats, excepte el de l'última etapa

les cabanes de Siscaró, Laspeyre i

Cams de Jan. Entre nosaltres,
però, no només hi havia gent amb

anys d'experiència sinó també

persones que tot just s'iniciaven
en l'esquí de muntanya. Les cir

cumstàncies ens han demostrat

que allargar les dues primeres jor
nades fins a tres i deixar la baixada

al Serrat per l'últim dia pot resultar

més assenyat i posa les coses

més fàcils per als menys experts a

per als qui, simplement, no van tan

forts.

que coincideix amb part de l'itine

rari de la ja clàssica cursa Ransol
El Serrat. Com tot el Pirineu

Oriental en general, el Principat rep
menors precipitacions de les per
torbacions atlàntiques i, en canvi, li

afecten les depressions mediterrà

nies i els temporals de llevant la

qual cosa fa que hi hagi una bona

innivació a l'hivern i que les sorti

des d'esquí de muntanya es

puguin realitzar de desembre fins a

finals-de temporada. Són d'agrair
els molts refugis que hi ha escam-I

pats per tota aquesta zona perquè
permeten modificar l'itinerari de la

travessa en cas que sigui neces

sari, com va ser el nostre cas.

El propòsit inicial és fer una tra
vessa de quatre etapes fent nit a

El relat d'una travessa

Tots vuit no vam poder posar-nos
d'acord en el dia de sortida, així

que, el 27 de desembre, quatre de
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nosaltres comencem la travessa

des de l'estació d'esquí de Grau

Roig (2.087 m). Cap a les dues del

migdia, sota el pes de les feixu

gues motxilles, comencem a

foquejar cap al collet d'Ortafà

(2.537 m) amb la intenció que, un

cop a la carena, la seguirem fins

baixar al circ i al refugi de Siscaró.

A mida que ens acostem al callet,
el vent esdevé més i més intens de

tal manera que un cop a dalt ens

resulta del tot impossible seguir ja
que el vent i tota la neu que aixeca

ens ve de cara. Per fortuna nostra,
dos-cents metres més avall del

collet, al vessant del Pas de la

Casa, la cabana de la Portella

(2.264 m) se'ns apareix providen
cialment per escapar d'aquell
infern. En qüestió de minuts gau
dim de bon recer en aquell refugi
renovat i net, on passem la prime
ra nit.

El nou dia ens sorprèn amb un

sol esplèndid i la pujada al Port

Dret (2.564 m) resulta d'allò més

agradable. Passat el coll cal care

nejar una estona en direcció nord

fins que el circ de Siscaró apareix
majestuós sota nostre. Amb un

cop d'esquís ens plantem al refugi

de Siscaró (2.140 m) on recupe
rem forces i fem passar la gana.
Abans d'arribar al fons de la Vall

d'incies (1.927 m) ens espera un

petit calvari per culpa dels pins i

matolls. Tot practicant l'esquí al pi
(sí, sí, escrit separat) fem la baixa

da i ens trobem amb la resta del

grup, en Bernat i les tres noies,
que aquest mateix matí han sortit

de Barcelona. Tots junts encarem

la pujada dreta i encaixonada cap
als estanys de Juclar, on arribem a

temps per gaudir d'una increïble

posta de sol que pinta, d'or primer
i de vermell després, la neu i els

cims que ens envolten. El refugi de

Juclar és gran i fred, molt fred.

Sort en tenim de la petita llar de

foc i de la llenya que algú ha dei

xat. AI seu voltant s'escolen plàci
dament les hores fins que la son

ens venç.
El tercer dia el comencem amb

la intenció de pencar de valent,
per passar la nit següent a la
cabana del Pla de Laspeyre, a

l'Arieja. Després de la primera
pujada a la callada de Juclar

(2.440 ml. planera i sense compli
cacions, la baixada cap al vessant

francès presenta més complica-

cians .de les que ens esperàvem
perquè la neu està glaçada. Tot
baixant passem per sobre l'estany
de Juclar totalment glaçat i pel
costat de la imponent cascada de

glaç de Rulhe on molts de nosal
tres lamentem no portar les eines
adients per penjar-nas-hi una

estoneta, un altre cop serà ...

Deixem també de banda el

modern refugi de Rulhe i les

comoditats que la seva part lliure

ens oferix, cal allargar les estapes.
On sí que ens aturem és al refugi
de Garsan a dinar (malgrat el seu

nom només es tracta d'una petita
cabana oberta i prou neta, que a

l'estiu fa de llar a algun pastor de
la regió). Som als dies més curts

de l'any i cal que ens afanyem a

baixar a la vall per passar la nit a

l'acollidora i sempre neta cabana
de Laspeyre (1.696 m). La neu no

arriba tan avall i per sota els
1.900 m ens veiem obligats a

prescindir dels esquís.
l'endemà encarem la solitària i

àmplia coma de Varilhes carregant
els esquís a l'esquena, fins al punt
en què es fa més planera i apareix
la neu. Guanyem alçada gairebé
sense adonar-nas-en i, de cop,

A mida que ens

acostem al collet

d'Ortafà, el vent

esdevé més i més

intens de tal manera

que un cop a dalt ens

resulta del tot

impossible seguir ja
que el vent i tota la

neu que aixeca ens ve

de cara.
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III
ens trobem envoltats per les

impressionants muralles que for

men els pics de la Portanella i de

Ransol. Entre els dos cims, s'obre,
com tallada amb una espasa, la

bretxa anomenada Pas de la

Portanella (2.568 m). Després
d'una esgotadora però encisadora

pujada tornem a trepitjar terra

andorrana. Només trepitjar, per

què no la veiem. I és que un cop

dalt del coll, ben rebentats, la boira

ens oculta el camí que hem de

seguir. No volem baixar al fons de

la vall sinó flanquejar cap a la nos

tra dreta, en direcció sud-oest,

per anar a trobar la cabana de

Coms de Jan, on pretenem passar

la nit. Finalment després d'una

tensa espera la boira comença a

aixecar-se, instant que aprofitem
per escapolir-nos avall. La qualitat
de la neu fa d'aquesta baixada

una de les més inoblidables de la

travessa. Cams de Jan (2.218 m)
és una bonica cabana d'unes

catorze places tot i que, com mol

tes, només té llit per a dues perso

nes. Aquesta nit, per primer cop,
no estem sols. Ens acompanya un

grup de francesos que, pel que

expliquen, semblen grans coneixe-

6 excursjenísrne
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dors de les excellències de la vall i

de la seva neu. Neu que, per cert,
no deixarà de caure en tota la nit.

L'últim dia de l'any

El cinquè dia, el darrer de l'any,
ens trobem amb l'agradable sor

presa que els arbres estan carre

gats d'una neu que impedeix veu

re'n el color verd. AI nostre davant

tenim un d'aquells paisatges que
amb un aire màgic i misteriós, et

fan sentir privilegiat de ser-hi. És
un d'aquells dies en què els

esquiadors de muntanya ens

refermem en la nostra voluntat de

manterir-nos allunyats del brugit i

les massificacions de les pistes
d'esquí. Sota un cel net de núvols

i mirant de perdre la mínima alçada
possible, flanquegem cap al fons

de la vall de Ransal en direcció al

coll de la Mina. Quan de sobte el

camí es redreça, es fa del tot

necessari posar els cinc sentits

per tal de no errar la traça que
hem d'obrir fins a trobar el coll ja
que aquest queda realment ama

gat i no es veu fins que gairebé
s'hi arriba. El dia ha anat canviant

de fesomia i, poc a poc, les boires

van fent acte de presència. Dalt

del coll (2.713 m) el temps ja s'ha

espatllat del tot i només tres de

nosaltres ens animem a fer els

des-cents metres que ens sepa

ren del pie de Serrera (2.914 m).
Arran de la cursa d'esquí que s'hi

celebra cada any s'ha convertit en

el cim més clàssic del Principat i

aquesta és una ocasió que no

volem deixar escapar.
Per no fer esperar gaire els com

panys que s'han quedat al coll,
anem i tornem tan ràpid com

podem per tal d'emprendre junts
la que ha de ser la darrera gran
baixada de la travessa, la que ens

ha de portar fins a la borda de

Sorteny i que si no es coneix bé,
com és el nostre cas, pot compli
car-se bastant. No estem atents a

un marcat gir a la dreta que ofereix

una línia més suau de baixada i, en

canvi, seguim pel dret. Quan ja és

massa tard ens trobem enmig



d'un maremàgnum de grans blocs

granítics i de pins que no fan altra

cosa que fer-nos perdre el temps
a tots i provocar el mal humor d'al

guns. Passat el mal tràngol repo

sem,. per fi, a la gran borda de

Sorteny, tot preparant -nos per
donar la benvinguda al nou any.
Com ja suposàvem, aquí tampoc
no estarem sols, però tant se val.

Estem entre amics, grans amics,
diría jo, perquè la muntanya uneix

d'una manera especial i encara

més quan acabes de conviure

unes jornades tan intenses com

aquestes últimes. AI voltant d'una

gran llar de foc ens sorprèn l'hora

màgica de les dotze de la nit.

Sense grans escarafalls ens abra

cem i ens desitgem, de tot cor, un

bon any, feliços de ser on som i,
sobretot, d'estar amb qui estem.

No l'oblidarem fàcilment aquesta
entrada d'any...

L'u de gener és el dia de plegar
veles i tornar cap a casa. Sense

presses i amb poques ganes reco

llim l'escampall de coses i enfilem

la petita baixada al Serrat. La neu

cobreix amb una fina capa la

carretera asfaltada que s'acosta a

la vall i l'aprofitem per fer la darrera

esquiadeta. Després un bus a

Andorra la Vella i un altre a Grau

Roig. El retorn a la civilització ens

fa mandra i ens entristeix, així que

per fer-nos passar les penes ens

oferim un petit homenatge en

forma de dinar de Cap d'Any en

un restaurant d'Oliana.

Ens l'hem guanyat! •

Els qui teniu vehicle disposeu de més d'una opció.
Pcdeú-deixar el cotxe al pàrqu_0.gAe l'estació d'esquí de

Grau Roig, on comença la travessa, i quatre dies després -

anar-lo a buscar des d'El Serrat amb les línies d'autobús,
que enllacen perfectament l'interior del país. Si anell-en

un grup amb més d'un cotxe, un es pot quedar a El

Serrat. També podeu oblidar-vos de conduir i utilitzar la

xarxa d'autobusos-tal com heu de fer els qui no teniu

vehiqle.
Per a informacions d'horaris us podeu adreçar a

l'Oficina de Turisme del Principat d'Andorra-al GO T16
820 :31.4 a a lâd'Antl'5rra laVella 00 3'76 827 117.

Activitat duta a terme

per David Casa/prim,
Xavi Gallach,
Pasqual Garriga,
Gemma Polo,
Carme Riba,
Adrià Ricart,
Núria Ros i

Bernat Ros de la

UEC de Gràcia.

Per realitzar aquesta travessa el mapa més pràCJic és pro
bablement l'última edició del full Andorra, a escala

1:40.000 de l'editorial Alpina, que també inclou el tros

de l'Arieja descrit a l'article. Està correctament actualitzat,

Per a més detallI definició el mapa més pràctic és el

Mapa Topogràfic d'Andorra a 1:25.000 de les Edicions del

Govern d'Andorra, que pot resultar dificil de trobar

fora del principat.
Els mapes a 1 :25.000 de l'IGN, sèrie TOP 25, núm. 2148
Ot Vicdessos, i e12249 Ot L'Hospitalet près l'Andorre són

força útils, però deixen fora algun tram del circuit. Per últim
l'Haute Ariege-Andorre a escala 1 :50.000 de I'IGN francès

_inclou tota la zona, és clar que amb menys detall.
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Dia 1
• Pàrquing de Grau Roig - Collet

d'Ortafa - Cabana de la Portella -

Port Dret - Cabana de Siscaró.

Desnivells: +477 m. / -424 m.

Rifugi de Siscaró: 2.140 m. Al circ

del mateix nom. De 10 a 14 perso
nes. 2 lliteres. Bancs, taula i llar de

foc. Obert tot l'any.

Dia 2
• Refugi de Siscaró - Vall d'Indes -

Refugi de Judar - Collada de Judar
- Cabana de Laspeyre. Desnivells:

+513 m. / -957 m. Cabana de

Laspeyre: 1.696 m.Al pla homònim,
a l'extrem de la carretera que puja a

la vall de Les Cabanes. Cabana de

dos pisos per a unes 6-8 persones. Té

un llit precari. A l'estiu està ocupada
per pastors. Taula, bancs i llar de foc.

El sol ponent iI·lumina l'estany. el circ i el port de Juclar

Dia 4
• Cabana de Corns de Jan - Vall de

Ransol - Coll de la Mina - Pic de

Serrera - Borda de Sorteny - El

Serrat. Desnivell: +814 m. /

-1.493 m.

PIC DE
CASAMANYA

El Serrat

Dia 3
• Cabana de Laspeyre - Coma de

Varilhes - Pas de la Portanella -

Cabana de Corns de Jan. Desnivells:
+872 m. / -350 m. Cabana de Cams

dejan: 2.218 m.Al vessant nord de

laVall de Ransol. No és facil de loca-

litzar, sobretot a l'hivern i si es puja
per Ransol. Cabana de dos cossos, un

d'ells equipat amb una llitera, taula,
bancs i llar de foc, l' altre buit però més +
gran.Té cabuda per a 10-14 persones. N

Cabana de

d'alçada. Té cabuda per a 6-8 persones a terra. Compta amb
una llitera, bancs, taula i llar de foc. Oberta tot l'any.
Rq,lgi deJllclar: 2.294 m. A l' entrada del circ de Judar, sota

e! primer estany. Per la seva mida i ubicació mereixeria ser

un refugi guardat. Hi caben entre 20 i 30 persones i té

alguns matalassos sobre grans bancs de fusta, bancs, taules i

llar de foc. És obert tot l'any.
Rifllgi de Rulhe: 2.200 m. Situat al coll de Terra Negra, va

ser inaugurat l'any 1991. Té cabuda per a 51 persones. No

està guardat de novembre a febrer. La part lliure té 15 places
i és tout comfort. Excel-lent base per a escalades en glaç a la
cascada de Rulhe. Tel. del guarda Miche! Rouja
00335616950 07,Tel. refugi: 0033561656501.

Rifugi de Garsan: 1.900 m. Cabana de dos cossos útil per a

unes 4 persones.A l'estiu hi viu un pastor.
Borda de Sorteny: 1.969 m. Situada al pla de Sorteny, té

cabuda per a 30 places i lliteres metàl-liques sense matalàs.
Amb taules, bancs i llar de foc, tot l'any és oberta.

¡ � �� �� -ë-.
'fl._ ". ��.�_¡¡¡¡¡¡':;'-';'::;;:¡¡

La Borda de Sorteny, final de la travessa

La travessa entre Grau Roig i e! Serrat compta amb altres

refugis que resulta interessant localitzar per si el mal temps
o una emergència ens obliguen a modificar la ruta prevista.
Cabana de la Portella: està situada a la Solana d'Andorra, al

vessant del Pas de la Casa, sobre e! riu Sant Josep, a 2.226 m.
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Massís de la Maladeta-Aneto. Vall de Cregüenya

LaDiagonalp. M I ··tdel le a el
Tex i fotografies: Òscar González

Cregüenya sempre ha estat un

indret feréstec. Només l'ascensió
fins al llac ja exigeix un bon esforç
que queda ben recompensat per la
seva extraordinària vista i pel superb
panorama rocallós, de tarteres,
pics, parets i crestes, que envolten

la capçalera de la vall.
A l'hivern, la pròpia duresa de

l'estació, converteix aquest indret

en un lloc veritablement emocio

nant, on s'experimenta una angoi
xant sensació de solitud, que adver

teix, el cos i l'ànima, de les
severíssimes condicions climàtiques
que s'hi poden assolir i patir.
Aleshores, quan tot resta ben fred i

nevat, sobresurt de les parets una

capritxosa traça nevada.
La Diagonal del Maleït o corredor

Arlaud al pic Maleït és amb segure-

tat un dels recorreguts glacials
menys realitzats del Pirineu. Es
troba en un indret excepcional, on

no existeixen accessos ni retorns

ràpids. Certament és un itinerari amat

i això no atrau a molts pirineistes.
Però la mancança d'aquesta faci

litat, tant per arribar-hi com per

torna-hi, l'envolta d'una atmosfera

especial, que el converteix en un iti
nerari veritablement alpí, i a tenir en

compte. Les cordades que afrontin

aquest recorregut han de posseir
coneixements i experiència en mun

tanya hivernal. Tot i no ser un itine
rari difícil, s'ha de prendre seriosa

ment, perquè es poden presentar
dificultats afegides imprevisibles i

serioses. Les condicions normals
no sempre hi són, i s'ha de tenir

present els possibles canvis meteo-

rològics per actuar en conseqüèn
cia. Aquí l'experiència prevaleix per
sobre de la tècnica.

El recorregut és original i variat.

Trobem, roca, neu, gel i també

trams mixts. És una via evident, divi

dida en quatre trams característics

ben definits, amb pendents regu

lars, on només són puntuals les difi
cultats que sobresurten de la mitja.

És una gran ascensió que permet
fruir d'un original recorregut que es

desenvolupa sobre un entorn mun

tanyós de primer ordre, i que de

ben segur es podria considerar com

un dels recorreguts hivernals més

elegants de la carena. Gaudiu inten
sament el Pirineu, feu la Diagonal
del Maleït.•

Primera ascensió:]. Arland, A. Barrué,]. Escudier, 29 de juliol de 1930.
Dificultad: En el sòcol rocallós: D (III, IVo uns pas llarg).

En els corredors: 45°/50° màxim.
En el flanqueig: 40°/55° màxim.

Desnivell: 400 metres.

Horari: 3h 30rnin. (condicions normals).
Material: Piolets, grampons, casc, cordes 50 metres, cargols de gel, cintes llargues,
selecció de friends, fissures i pitons.
Època: De finals de desembre fins a maig.
Accés: Consulteu el mapa MaladetaAneto a escala 1:25.000. Editorial Alpina. Superant la cascada d'accés al corrador

Foto rafla: Salvador Pola
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Hi ha dues opcions, per la

vall de Cregüenya o per la

de Vallhiverna.

• Vall de Cregüenya: Pont

de Cregüenya, 1.460 m

(Vall de Benasc) - Pleta de

Cregüenya, 2.020 m - Llac

de Cregüenya, 2.630 m

(4h 30min.).Accés al corre

dor: Llac de Cregüenya -

Base del corredor, 2.900 m

(lh 4Srnin.).
• Vall de Vallhiverna: Pla

de Senarta, 1.400 m (Vall
de Benasc) - Cabana de

Quilló, 1.785 m - Pont .de

Corones (refugi lliure),
1.950 m - Llac inferior de

Corones, 2.610 m (4h
lSmin.). Accés al corredor:

Llac inferior de Corones -

Coll de Cregüenya,2.910 m

- y Base del corredor,
2.900 m (lh 30rnin.).
Si la pista de Llosars és

tancada llavors, en igualtat
de condicions, les dues

opcions són semblants.

Però si es pot remuntar la

pista amb el cotxe durant

alguns quilòmetres llavors

es retalla l'horari d'aproxi
mació per la vall de

Vallhiverna.

• El sòcol rocallós: es

comença l' escalada pro

gressant per un canalot

evident que ascendeix

verticalment, Ill". Després
flanquegem cap a l'esque

rra, a través d'unes estre

tes lleixes, la paret que fa

de contrafort de la canal.

Possibilitat de trobar gel.
Seguim pujant cercant els

millors passos fins a

situar-se sota un impor
tant ressalt que ens barra

el pas, (W+, IW, mixtes).
Aleshores escalem direc

tament aquest mur, 20 m

(III +, IVO) prestant aten

ció a la roca, fins a arribar

a un relleix on es fa una

còmoda reunió. Apropar
se a la base del corredor

resseguint el relleix cap a

10 eXeUfSL([)[I)Í5me

Salvant el flanqueig del corredor

la dreta, lIo.Just abans d'a

rribar es pot trobar for

mada una petita cascada

de gel (50° un pas), que
en condicions normals no

és un obstacle seriós.

• El primer corredor: és

una canal ampla i amb un

pendent sostingut (45°/
50°). El fet que comenci

penjada per sobre la base

de Ia paret li afegeix,
d'entrada, un bon am

bient. Pugem pel centre.

Més amunt es poden

aprofitar els marges roca

llosos, si cal, per muntar

reunions. Possibles caigu
des de pedres. El corredor

finalitza sobtadament a

l'alçada d'un petit collet

entre les puntes rocalloses

que formen el cim de l'a

resta Ravier i la cresta de

Cregüenya. Bones vistes

locals.

• El flanqueig: deixem al

darrere el collet i guan

yem alçada en flanqueig
cercant el millor pas. La

La diagonal del pic Maleït al capvespre, des del pic Aragüells

travessa resulta espectacu
lar i un xic aèria, tot i no

ser dificil. Hi ha algun
punt que pot exigir aten

ció, bé pel pendent acu

sat (55°), o bé per les con

dicions de la neu. Rise de

tallar plaques. Abordem el

següent corredor a prop
de la paret de la dreta, on

si cal, es pot muntar una

reunió segura.
• El segon corredor: es

remunta el corredor pel
centre (45°), que és obert

i no gaire llarg. A prop de

la capçalera un rocam

fracciona l'eix de la canal.

Sortim pel marge esque

rre, normalment més

fàcil, i assolim el fil de la

cresta travessant un curt

tram mixt, de neu i blocs

(UO+, 50° màxim). Es

continua per l'aresta cap
al sud (W), fins que es fa

ampla i planera. Pic Maleït

3.350 m. la. ascensió, Le

Bondidièr, Sansut, Cam

boué i Luquet, el3 d'agost
de 1905. Cim amb gran

panorama.
• Descens: Seguim la fàcil

cresta cap al sud. Passada

la punta d'Astorg s'arriba

a l'extrem superior d'una

marcada bretxa (Astorg -

Mig). Desgrimpem uns

metres (lIO), fins a trobar

una instal·lació de ràpel.
Esgotem les cordes fins a

fer peu sobre una canal

amb fort pendent. Vessant

de Corones. Baixem per
la canal oest. Si cal es pot
muntar un segon ràpel,
fins que perd pendent.
Llavors, si anem cap a

Cregüenya cal dirigir-se
clarament a la dreta, sense

perdre alçada, amb la

intenció d'assolir el coll

de Cregüenya i enllaçar
amb l'itinerari d'aproxi
mació. Si anem cap a

Corones llavors cal baixar

en direcció al llac de

Corones i enllaçar amb

l'itinerari d'aproximació.



Una nova tita
del nostre
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Tenia el pressentiment que l'expedició de dones al Shisha

Pangma acabaria bé. I no em refereixo a una victòria al

cim sinó al més anhelat èxit d'una empresa a un pic de
8.000 metres: el feliç retorn a casa, de tots els seus

membres, sans i estalvis. Aquestes dones, a més, han

retornat del Shish a Pangma amb la victòria. La gran

muntanya els ha estat benèvola. Sense haver tingut
encara l'oportunitat de parlar amb elles, prou m'adono

del-gran esforç que ha hagut de representar l'assoliment

del que ja és una fita important del nostre alpinisme femení.

Conec la Núria Balagué i la Marisa Huguet d'ençà del

1999, vam coincidir a l'expedició de neteja "Wilderness

Annapurna". En aquella ocasió ja vaig poder observar

que, si bé tots els expedicionaris s'entregaven a la tasca i

donaven mostres de fermesa, elles destacaven en tots

els sentits.

La primera dificultat d'una expedició és aconseguir els
diners. Aconseguir-los demana una sèrie d'avals. De

primer, cal il·lusió i de segon, unes condicions objectives:
unes dones que superin ja els 6.000 metres. Els altres

2.000, els més difícils, s'aconsegueixen amb tècnica,
sort, i esperit d'equip tres valors que totes elles han

sabut avalar amb escreix.

Si he volgut escriure aquestes ratlles ha estat per
reconèixer el mèrit de les expedicionàries. La seva

simpatia, el caràcter afectuós i sobretot la seva

determinació, són valors que els hi han permès dirigir i

cohesionar una expedició amb èxit.

Fem una mica d'història. Fa exactament 50 anys la
Maria Romeu va ser la primera dona que escalava el
Cavall Bernat. La Maria Antònia Simó realitzava primeres
al Pedraforca. Hem de recordar que Mònica Verge i Meri

Puig van ser les primeres dones a formar part del quadre
d'instructors de l'Escala Catalana d'Alta Muntanya, i que
un grapat de dones han participat en grans escalades i

qrans ascensions a tot el món.

Ja fa una colla d'anys vam veure arribar la primera
dona catalana a un 7.000, la Montserrat Jou i, més tard,
d'altres com la Magda Nos i la Mònica Verge al Kantega i

al Cha Oyu (8.201 m). Avui hem vist com tot un grup de

dones, sense cap home -ni entre els portadors- han
culminat un projecte que no vaig dubtar mai que ho

portarien a terme.

Estem parlant de dones catalanes i hauríem de fer

referència a moltes grans alpinistes a nivell mundial. Vaig
tenir la sort de conèixer la Chantal Maudit; tenia un

caràcter semblant al de les nostres protagonistes. La

Chantal deixà la seva vida i la seva il·lusió a la muntanya,
elles han tornat a casa.

A la UEC estem molt habituats a infravalorar les

victòries esportives, però hem de recordar que la gesta
de l'Enric Lucas i d'en Nil Bohigas a la paret Sud de

l'Annapurna fou un esdeveniment importantíssim i es van

fer un lloc en la història de les grans escalades de

l'alpinisme mundial. Altres destacats escaladors han fet

que la història de la UEC pugui tenir pàgines brillants

d'exploracions i conquestes de tota mena en el camp de

l'alpinisme i de l'excursionisme. Tot gràcies a la

dedicació, per part de directius i de socis anònims en la

formació i iniciació de tants i tants joves de la nostra

entitat.

Torno a la gesta de les dones del Shisha Pangma
perquè amb la capacitat d'aquestes joves alpinistes
podem albirar noves operacions expedicionàries. Perquè
precisament amb la Núria Balagué, la Marisa Huguet, la

Carme González, la Marta Folch i altres escaladores

estàvem farà quasi dos anys a l'Annapurna compartint
il·lusions. Tal vegada el somni en què es va inspirar
aquesta expedició. Des del meu punt de vista es tendeix
a idolatrar els membres que han fet cim, però considero,
igual que el traspassat Josep M. Monfort cap
d'expedicions del Centre Excursionista del Bages, que
tots els membres mereixen l'honor de la victòria ja que
molts dels que no han fet el cim han treballat tant a més

per fer que un a dos puguin coronar l'expedició amb èxit.

Així, doncs, a totes elles la medalla d'or de la nostra

felicitació; la meva admiració per haver posat tan alt el

nom de la UEC, i també a totes les xerpes que les han

ajudat.

Josep Sicart
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Text: Sílvia Ferrandis

Fotografies: çoblecciô shish« pangma 2001

Després d'aquesta petita incursió

per les muntanyes nepaleses, vem

dirigir-nos cap al Tibet. Vem arribar

en transport rodat al camp base

xinès, situat a 4.950 m, el dia 9 de

setembre. Hi vem romandre dos

dies per aclimatar-nos.

El fatídic 11 de setembre vem

carregar els iacs i vem dirigir-nos
cap al camp base avançat, on vem

arribar al dia següent. Aquesta seria

la nostra casa durant 22 dies i la

veritable base d'operacions. Val a

dir que la notícia dels atemptats de

Nova York i de Washington ens va

arribar tres a quatre dies més tard a

través d'un dels membres d'una

expedició suïssa però, de fet, no

vem conèixer l'abast de la tragèdia
fins que vem arribar a Katmandú el
dia 6 d'octubre.

Els primers dies al camp base els

vem dedicar a aclimatar-nos i fer

caminades amb una mica de pes
fins al niu de material que vem ins

tal·lar a 5.700 m aprox., on s'aca
bava la morrena glaciar. AI cinquè
dia d'arribar, sis de nosaltres ja
vàrem sortir en direcció al camp I, a

6.300 m, per instal-lar-hl 3 tendes i

transportar material. Des del niu de

material cal travessar la llengua de

la glacera passant entre les caòti

ques formacions de penitents. A

l'altra banda s'inicia l'ascens per
I estar força venta

aelcamp I.
.

ents

Memòria de l'expedició femenina de la UEC de Barcelona que el passat mes d'octubre va

culminar amb èxit l'ascensió al cim del Shisha Pangma de 8. O 13 m situat

a l'Himàlaia del Tibet

La idea d'una expedició femenina

a una muntanya de vuit mil metres

va néixer d'un grup de dones de la

UEC de Barcelona que surten a la

muntanya de forma periòdica des

de fa uns anys. És el grup de

"Fèmines", creat l'any 1991, i del

qual formen part unes dotze dones.

Després de molts anys d'experièn
cia en muntanya fent bàsicament

alpinisme, esquí de travessa, esca

lada en roca i en gel, i de fer ascen

sions en altres massissos arreu del

món, però en el context de grups

mixtos, va sorgir la idea de fer una

expedició només de dones a un

cim de I'Himàlaia. Una part d'a

quest grup de fèmines va començar
a treballar seriosament per consti

tuir un equip que tingués experièn
cia i possibilitats d'èxit però que,

sobretot, fos un grup cohesionat i

homogeni. L'amistat era el motiu

principal per voler viure i compartir
aquesta vivència.

Feia molts anys que no s'havia fet

una expedició femenina a un vuit

mil al nostre país. El projecte era

molt engrescador per a totes, un

repte, que es va arrodonir amb la

idea que l'expedició fos íntegrament
femenina, és a dir, que l'equip
nepalès de suport al Camp Base i

les xerpes d'altura fossin també

dones. Volíem donar una oportuni
tat a aquestes dones nepaleses de

"fer una tasca. destinada normalment
àls homes.

L'equip definitiu el formàvem la

Nati Garcia, la Marisa Huguet, les

germanes Olga i Núria Balagué, l'EIi

Massó, la Maite Hemàndez, la Pau

Navarro, I'íngrid Giralt i la Sílvla

Ferrandis.
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Després de dos anys de feina per

aconseguir sponsors que ens pro

porcionessin els diners i el material
necessari per a una empresa d'a

quest tipus, finalment vem poder
marxar el 26 d'agost cap al Nepal.
El nostre objectiu era el Shisha

Pangma, una muntanya de 8.013 m

situada íntegrament al Tibet. La via

escollida era la ruta normal, que

ataca el cim per l'aresta noroest.

L'aclimatació

El camp base avançat del Shisha

està situat a una altitud considera

ble, a 5.500 m, i s'hi arriba després
de només dos dies de marxa a peu.
Això era un fet que ens preocupava
una mica. Sense aclimatació prèvia,
era probable que no ens adaptés
sim bé a l'altitud i que tinguéssim
problemes de mal d'altura. Per

aquesta raó, � decidir fer un

trekking per aclimatar-nos abans

d'anar cap al Tibet. EI29 de setem

bre vem marxar cap una zona situa

da prop de la regió del Langtang, al

nord de Katmandú. El punt de parti
da era el poble de Melamchipul
Bazar, a 820 m d'alçada, situat a la

confluència dels rius Indrawati i

Melamchi. Durant set dies vem

caminar per tres valls diferents, vem

arribar a una altitud màxima de

4.600 m �íiPM de Lauribil'layak) i

vem dormir quatre nits �r
deis tres mil metres. Bt�
era DllIriIíil_, aproximadament a

2.000 m d'altitud, prop d'on s'inicia
el concorregut trekking del Lang
tang. Ens estàvem adaptant a l'alti

tud i això sempre té un preu, però
en general ens vem trobar força bé.

pràcticamemt con

gaire agradable d'estar-s'hi. Quatre

de nosaltres vem tornar al camp
base l'endemà al matí i la Maite i la
Núria van quedar-se un dia més en

espera de les dues xerpes d'altura
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Foto superior, palejant en el CI; a la foto de la dreta, la

Núria a l'aresta direcció al cim. Fotos inferiors, a l'esque
rra la Malte i a la dreta la Núria, assaborint la conquesta
del Shisha Pangma

excursionisrne 13



que havien de portar material. La

seva intenció era muntar una tenda

al camp II i deixar-hi algunes càrre

gues de gas i menjar. Però al dia

següent, una de les xerpes es va

trobar malament pujant al camp I i la

Núria i la Maite van haver d'evacuar

Ia, amb símptomes clars de mal

agut de muntanya, fins al camp
base.

Uns dies més tard vem poder ins

tal·lar les tendes al camp II. Des del

camp I s'inicia una pala de pendent
pronunciat que acaba aillarg pla on

es troba el camp II, a uns 6.800 m

aproximadament.
L'expedició francesa ens va cedir

la tenda que tenien muntada al

camp III. Com que ells tenien previst
fer cim abans que nosaltres i, a

més, volien atacar directament des

del camp II, no l'haurien d'utilitzar.

14 excursionísrne

a les 5.30 h. Era un dia serè i feia

poc vent, però a aquella hora el fred

era intens. El camp III, a uns 7.300 m

d'atitud, està situat a l'aresta que

porta al cim. La Maite i la Núria es

van trobar de seguida amb un tram

mixt equipat amb cordes fixes que

no era fàcil.

El dia del cim

L'íngrid, la Pau i jo, estàvem al

camp II aquell matí. Elles dues van

sortir cap al camp III per fer un

segon intent de cim, mentre que jo
vaig començar a baixar amb una de

les xerpes, la mateixa que ja s'havia

trobat malament, perquè patia mal

agut de muntanya una altra vegada.
Li havíem insistit totes, i especial
ment jo, que no tornés a pujar però

erquè era molt

I seu

currícul

camp II. com SigUI, va ser un

error per lDart nostra permetre�Ii,
encara que pugés sense càrrega.

La Maite i la Núria van anar pro

@ressant per l'aresta. Van arribar a

una altra zona complicada abans

d'un gendarme (tan gran que s'a

precia des de l'altiplà tibetà). El van

passar per l'esquerra i van seguir
per una rampa de neu que es va

ent�rnar
. En

ra. Del camp base va sorgir la mag
nffica idea de cantar cançons i

enviar crits d'ànim a les dues com

panyes que estaven pujant, i ens hi

vern afegir totes les altres des dels

diferents camps.
A les 11.25 h, la Maite va arribar a

dalt. Ho vern viure en rigorós directe

perquè el guia de l'expedició suïssa,
que era al cim, va narrar per emis

sora l'arribada de la Maite. L'esclat

d'alegria fou immens. Finalment

vem poder escoltar la veu de la nos

tra companya: "L'expedició Dones

al Shisha és al cim!". Des de tots els

camps la felicitàvem i ens felicità

vem. El guirigall a través de la ràdio

era impressionant. Vem seguir can

tant i animant la Núria, que al cap

d'una estona també va posar els

peus dalt del cim. Immediatament,
en el cor de totes ja s'hi va instal-lar

un pèl de temor per la baixada.

L'ascens a una muntanya s'acaba

quan tornes a ser al pla.
Aquella nit el temps va canviar i va

estar nevant fins a les 6 del matí.

Després va començar a bufar vent

fort. La Pau i I'íngrid eren al camp III,

però després de comprovar les

condicions de l'aresta van desistir

d'intentar fer cim.

L'1 d'octubre estàvem de nou

totes juntes al camp base. Aquella
nit vem fer una festa de celebració

amb els membres de les expedi
cions suïssa i francesa, que també

"'avien assolit el cim. Des del princi
:pi hi havia hagut molt bon amb.lêrn:,;;t'.•�:::'I!:.",.t'> .. J

eRtre �ts �Is que convivíem al<;

camp base. Les nostres cuineres,
per celebrar l'èxit, van fer un pastís
boníssim amb una esplèndida
decoració. El ball (ara ja estàvem

molt aclimatades) es va allargar fins

a la matinada mentre la neu queia al

œFtiî

nosaltres. "Som un equip". •
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Hem fet e o, 1íí I
Aquesta pàgina, número 1 de gener de 2002, és

especial per dos motius: el primer motiu és per què
és la que fa cent, cosa que vol dir que queda molt

lluny aquell 1992 en què en Gener Aymamí i en

Josep Maria Jerez ens demanaren si volíem fer-la.

Ho acceptàrem com un repte, ja que disposar d'un

tema relacionat amb la nostra dèria i la regularitat
del compromís mensual i el fet d'encabir-lo en l'es

pai d'una pàgina sense deixar-se res en el tinter i

mantenir-ne un sentit coherent semblava gairebé
impossible. Però, han passat deu anys des d'aquell
febrer 1992 en què publicàrem "La XXIII Renovació

de la Flama de la Llengua Catalana", i la coincidèn

cia que enguany sigui la UEC l'organitzadora, i enca

ra tenim coses a dir. El segon motiu que ens omple
de joia és la renovació de la revista Excursionisme,
evidència palpable de la vitalitat de la UEC i dels

seus socis.

Un portaveu és essencial per a les entitats, ja que

a part d'informar de les seves activitats, anhels,
il·lusions, objectius, etc. és per sobre de tot la mos

tra evident de la seva existència i en aquest sentit

són els historiadors, a través d'un estudi aprofundit
d'aquestes fonts, que poden donar a conèixer a les

noves generacions la vida diària de l'entitat per això

són molt importants els articles però, encara més, el

noticiari social, testimoni veritable de les seves acti

vitats.

juny apareixia el portaveu format per tres fulls i una

fotografia a la portada, l'agost ja en foren quatre.
Fins al número 5, de l'octubre, no podem parlar prò
piament de butlletí tant per l'edició com per la quan

titat, dotze pàgines, així com la inclusió de quatre
fotografies. El primer director va ser Eduard Padrós

de Palacios a qui substituí Salvador Miralda. El

número 20, de gener de 1933 va ser el primer butlletí

de la UEC; amb setze pàgines i una fotografia fora

de text que el mesos següents s'incrementà a vega
des fins a quatre. El juliol de 1933 en Jaume Peris i

en Lluís Dupré publiquen una nota de com s'han de

presentar els articles originals per al butlletí. El maig
de 1934 n'aparegué un d'extraordinari dedicat a l'a

campada, i el juny de 1935 un altre dels cims de

3.000 metres catalans, a l'agost dedicaren un mono

gràfic al barri de Sants.

La guerra en dificultà la publicació, l'editorial de

gener de 1937 feia avinent que continuarien fins on

els fos possible potser amb l'obligació de reduir les

pàgines per manca de material o de matèria primera,
tot i així, aparegué fins al juny de 1938. A partir de

març de 1937 anà a càrrec de Josep Blanes. Josep
Iglésies comenta aquesta etapa amb aquestes
paraules: "La presentació i el text ( ... ) el situaven en

un lloc destacadíssim. Tenia, però la característica

de defugir normalment les dissertacions erudites i

arqueològiques que solament hi apareixien esporà
dicament."

Aquest testimoni les entitats excursionistes el tin

gueren molt present, ja que des del primer moment,
una de les tasques prioritàries fou la publicació d'un

butlletí, circular o revista que reflectís la seva perso
nalitat, com ho podem comprovar llegint-ne la sínte

si històrica de cadascuna que en Josep Iglésies
publicà a l'Enciclopèdia de l'Excursionisme. Els nos

tres avantpassats no foren cap excepció i

l'Associació Joventut Excursionista Avant, el Centre

Excursionista Montseny, el Centre Excursionista

Pàtria, el Grup Excursionista Isards, la Secció

Excursionista de la Penya Irònics, els Minyons de

Muntanya Josep de Margarit, els Membres de la

Secció Excursionista de la Unió Professional i de la
Joventut d'Ara, el Club Excursionista de Sants, el

Club Excursionista Mongrony, el Centre
Excursionista Alpinenc, la Joventut Excursionista de

Catalunya d'Olesa, el Grup Excursionista Mataroní,
el Club Esquí Mataró, el Centre Excursionista

Laietània, la Secció Excursionista de la Societat Ids,
el Centre Excursionista Rafael Casanovas, el Grup
Excursionista Perla i la Capella Musical de la Mare

de Déu de Núria deixaren la seva empremta a través
de diverses publicacions i fonts escrites. La revista trimestral Senderos, amb trenta-quatre

pàgines de paper brillant, havia nascut a l'hivern de
El 29 de maig de 1931 es constituí la primera junta 1954 com a complement de la Circular. Deixà de

directiva de la Unió Excursionista de Barcelona i el publicar-se l'estiu de 1957 i reaparegué el 1959 amb

Passada la guerra, el novembre de 1940, començà
a publicar-se la Circular d'un doble full amb una

fotografia, suprimida el gener de 1941 i que retornà

el juny, eren temps difícils per a tothom. A l'agost
torna a desaparèixer la fotografia, però s'imprimeix a

dues tintes, el setembre enceta una secció dedicada

a "Itineraris poc coneguts" a càrrec de Jaume Sala i

Sivillà, ja que des d'aleshores, a més del noticiari

s'hi publicà algun article. A l'octubre doblaren les

pàgines i el març de 1943 en canviaren el format a

D-4, que tornà a la mida original el mes de gener de

1944. A l'abril de 1945 es recuperà la fotografia de la

portada que s'eliminà el mateix mes de l'any
següent. En aquella època la Circular constava de

vuit pàgines i no hi havia articles. També se'n feren

d'extraordinaris com el del XIV aniversari, el maig de

1945, el del XX aniversari de l'entitat de Sants, el

febrer de 1952. El gener de 1955 es va fer una rees

tructuració de la primera pàgina. La Circular es man

tingué fins al 1958. Els seus responsables foren
Jaume Peris, Ferran Solà i Carles Baró.
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el subtítol de Portaveu de la Unió Excursionista de

Catalunya fruit de la fusió de la Cirèular amb la revista.

Senderos sortia mensualment amb un mínim de

vint pàgines i coberta il-lustrada, La dirigien Carles

Baró i Jaume Ramon i Morros, que en fou responsa

ble fins al 1969 en què cedí la torxa a Óscar Ferrer i

Joan Grañen. Tenia seccions fixes, articles i noticiari

social. El gener de 1962 es produí un canvi en la

portada, aparegué el nom de la revista al costat

esquerre enlloc de la part superior. Alguns números

extraordinaris a remarcar foren els de "Les marxes",
el juny de 1960, i el dedicat a Pompeu Fabra el

novembre de 1968. El gener de 1965 es produeix un

nou canvi de portada i de compaginació, la Circular

surt com una separata dintre de Senderos d'una

regularitat mensual de dotze pàgines, el gener de

1968 s'incrementa a setze. Mentre que durant l'any
1969, últim en què sortí separada de la revista, va

ser irregular entre quatre i dotze.

la Circular mensual. El 1983 tornaren a unificar-se

revista i circular amb una portada a tot color, el

càrrec de cap de redacció i després director l'osten

tà en Gener Aymamí fins a l'octubre de 2001.

Cal remarcar d'aquesta darrera etapa els extraor

dinaris dedicats a: "Itineraris en el Parc Natural del

Cadí-Moixeró", "Senders de gran i petit recorregut al

Berguedà", "Itineraris en el Parc Natural del Garraf",
"Itineraris per la serra de Rubió i Mas del Tronc",
"Arquitectura religiosa romànica de la comarca

d'Anoia", "D'excursió pel romànic de la Vall d'Ora",
"La comarca d'Anoia, excursions, pobles, paisat
ges", "Refugis de Catalunya", "Primers auxilis dins

del món de l'Excurslonlsme", "El Montsec i la vall

d'Àger", "Els camins d'avui a la Barcelona de sem

pre", "Itineraris pels Cingles de Bertí des de Riells

del Fai".

Aquest mes de gener de 2002, tenim a les mans la

nova i per ara darrera etapa d'Excursionisme, revista

Des del gener de 1970 fins al desembre de 1971 bimestral i Excursionisme, noticiari mensual, tots

Senderos surt alternativament amb dos continguts, dos en format 0-4, seguint les directrius de la darre-

un de senzill de setze planes, com si fos una circular ra Assemblea General de la UEC celebrada a

i només amb el noticiari i un altre de revista amb un Mataró. Desitgem que els il-lusionats promotors
número de pàgines que oscil·la entre trenta-vuit i vegin acomplerts els seus anhels i puguin gestionar-
cinquanta-cinc i amb fotografies, articles i noticiari. los amb el goig de la feina ben feta com ho feren els

La Unió Excursionista de Catalunya, estrenà

Excursionisme, continuador de Senderos, l'abril de

1975, el qual es publicà cada dos mesos, a part de

..

..'
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Els Dômes de Miage i la Tour Ronde

Tres mils
Aals

.

Text i fotografies: Xavier

Sánchez i Carrasco

[,
l

Quan algú sent parlar dels Alps de

seguida ho associa a muntanyes de

més de quatre mil metres i, evident

ment, amb el Mont Blanc, el cim

culminant d'aquesta serralada. És
habitual que la gran majoria d'alpi
nistes que cada estiu posen rumb

als Alps vulguin ascendir les mun

tanyes de més de 4.000 metres,

precisament les que no trobem a

casa nostra. Aquesta actitud, ni

bona ni dolenta, ens fa passar per
alt que als Alps també hi ha mun

tanyes que no arriben a la xifra

màgica de 4.000 metres però
superen uns respectables 3.000

metres.

Precisament, d'aquestes munta

nyes que resten un xic oblidades, si

més no per la majoria d'alpinistes, és

de I�s que us vull parlar, en concret

de dues: els Dômes de Miage i la

Tour Ronde.

Dômes du Miage (3.673 m)
Travessia

La travessia deis Dômes de Miage,
constituïts per un total de cinc cims

distribuïts aillarg d'una aresta neva

da, és un recorregut absolutament

extraordinari i inoblidable. És una

ascensió relativament fàcil, pràctica
ment a l'abast de tothom, ideal per

s?

aclimatar-nos si tenim pensat fer

una llarga estada als Alps.
En aquesta travessia es barregen

tots els elements més impressio
nants de l'alta muntanya: boscos

caducifolis, tarteres.'glaceres, ares

tes, seracs, esquerdes i unes vistes

privilegiades sobre el Mont Blanc i

l'agulla de Bionnassay; aquesta últi
ma ens semblarà que la podem
tocar amb les mans. Després de fer

l'itinerari un queda totalment estra

nyat que un itinerari que amaga

tanta bellesa pugui restar tan obli

dat; ara bé, si tenim en compte la

llarga aproximació i el fet que no

s'arriba a superar la barrera dels

4.000 metres, un entén perquè
aquest itinerari no s'ha massificat;
tant de bo continuï així durant molts

anys!

Accés

De Sant Gervais haurem de seguir la

carretera que porta a Contamines

Montjoie. Arribarem al poble de les

excursienísme 17
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Contamines i el travessarem fins

que trobarem, a un quilòmetre de

la sortida, una carretera que ens

durà a Ie Cugnon, on trobarem

una zona d'aparcament força
àmplia.

Primer dia: pujada al nou refu

gi des Conscrits

De l'aparcament seguim un camí

perfectament marcat, que puja per
un bosc deliciós tot fent ziga
zagues. En 1 h 30 min arribarem a

l'Hotel de Tré-Ia-Tête (1.970 m) on

podrem recuperar forces. Des d'a

quí prenem un camí, també indi

cat, que ens durà a la glacera de

Tré-Ia-Tête. Haurem de caminar

per la llengua terminal de la glace
ra, que no presenta cap problema
perquè el camí està indicat mitjan
çant fites, fins a arribar a una

barrera de seracs. Existeixen dues

possibilitats per superar-la: per

l'esquerra per una rampa de gel
una mica inclinada o bé per les

roques del marge esquerra de la

glacera. Nosaltres vàrem trobar

El descens I J ejectuarem
desgrùnpant per la banda

contrària per on hem

pujat fins a accedir a una

canal descomposta que
ens deixarà a la glacera

de la Bérangère.

més fàcil i directe pujar per la

rampa de gel tot i que vàrem haver

de posar-nos els grampons.

Superada la barrera de seracs

abandonarem la glacera i pujarem
per un camí que abandona la gla
cera i remunta unes roques situa

des a la nostra esquerra. Seguint
aquest camí, sense pèrdua, arriba

rem ràpidament al nou refugi des

Conscrits (2.580 m), (1.500 metres

de desnivell, 4 hores).

Segon dia: Dômes de Miage i

descens fins a l'aparcament
Partirem del refugi i seguirem el

camí d'accés al coll Infranchissa

ble; el primer tram d'aquest camí

transcorre per les roques del

marge dret de la glacera de Tré-Ia

Tête. A poc a poc el camí va

guanyant alçada i progressivament
ens acostarà a la glacera fins que

ja no ens quedarà més remei que

entrar-hi. La glacera no presenta
cap problema però, abans d'iniciar

la pujada cap al coll que. dóna

accés ais Dômes de Miage, hau-

fitxA tÙMICA

Dômes de Miage (3.673 m)

La ascensió: T. Coleman, F Mollard i J.
Jacquemont el2 de setembre de 1858.

Dificultat: Poc dificil (PD). Recorregut
generalment facil tot i que cal prendre
mesures de seguretat quan caminem per
sobre la glacera (en alguns trams força
esquerdada). L'últim tram de l'itinerari
transcorre per una aresta de neu on cal

anar amb compte amb les cornises.
Tram final de la travessa deis Dômes,
des del coll de la Bérangère

rem de superar, generalment per la

nostra dreta, una zona d'esquer
des longitudinals. A continuació

pujarem per un pendent de neu

situat a la nostra esquerra tot dei

xant a la dreta l'itinerari d'accés al

coll Infranchissable. Arribarem al

coll des Dômes (3.564 m) (3 h des .

del refugi); a partir d'aquí comença
la travessa pròpiament dita. Ens

enfilem per un pendent curt però
pronunciat que ens diposita a l'a

resta. Seguint l'aresta anirem

pujant tres puntes de 3.630 m,

3.666 m, 3.669 m respectivament.
Des del cim de la punta de 3.669 m,

haurem d'abandonar l'aresta i

rodejar per la dreta la punta de

3.564 m. Arribarem al coll de la

Bérangère (3.348 m); aquí haurem

de tornar a l'aresta, força afilada,

per tal d'assolir el sòcol rocós de

l'agulla de la Bérangère. Una grim
pada fàcil ens durà al cim d'a

questa agulla (3.425 m).
El descens l'efectuarem des

grimpant per la banda contrària

per on hem pujat fins a accedir a

una canal descomposta que ens

deixarà a la glacera de la

Bérangère. Un cop a la glacera, el

camí fins al refugi és evident i

exempt de dificultats. (3 h des del

coll des Dômes).
La baixada fins a l'aparcament la

farem per el mateix lloc per on

vàrem pujar el dia anterior (3h del

refugi a l'aparcament).

Altres ascensions interessants

Agulla de Bionnassay: és possible
encadenar els Dômes de Miage

Desnivell: 2.500 metres en total

(la jornada: 1.500 metres,

2a jornada: 1.000 metres).
lforari: 1ajornada:4h,2ajornada:9h
Material: grampons, piolet i el material

habitual per travessar una glacera (bagues,
cordinos, mosquetons de seguretat i cargols
de gel).
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La Tout Ronde vista des de la Dent del Gegant

amb l'ascensió a aquesta munta

nya de 4.000 metres. En aquest
cas efectuarem la travessa dels

Dômes de Miage a l'inrevés i contí

nuarem l'aresta fins al refugi Durrier.

L'endemà pujarem l'agulla de

Bionnassay i baixarem per la ruta

normal del Mont Blanc o, si encara

tenim forces, pujarem el punt culmi

nat dels Alps, el Mont Blanc.

Cara nord deIs Dômes de Miage:
ascensió glacial de dificultat; rara

ment recorreguda, però molt inte

ressant.

Agulla de la Bérangère: si us

sembla massa difícil efectuar l'iti

nerari íntegrament, cap la possibi
litat d'ascendir des del refugi des

Conscrits a aquesta bonica agulla.
L'accés és evident i coincideix

amb l'itinerari de baixada dels

Dômes de Miage.

Tour Ronde (3.792 m)
Cara Nord

Entre la glacera del Gegant i la gla
cera de la Brenva s'alça la Tour

Ronde, mirador privilegiat que ofe

reix
\
la millor panoràmica de tots

els Alps: l'aiguille du Midi, les

impressionants agulles de Cha

monix, la Verte acompanyada pels
inseparables Drus, la dent del

Gegant, el Mont Blanc de Tacul i

els seus satèl·lits i, gairebé a l'a

bast de la mà, l'aresta de

Peuterey, el Grand Pilier d'Angie i

el Mont Blanc. Però aquí no s'aca

ba tot: la Tour Ronde ofereix una

àmplia paret nord formada per dos

pendents de neu units per un

corredor, una llaminadura exquisida!

Tour Ronde, cara nord.

ta ascensió: E Gonella i A. Berthod el23 d'agost
de 1886.

Dificultat: I1-D.Ascensió clàssica sobre una paret
de gel de 50° mantinguts amb un curt tram de
60°_65°.

Desnivell: 350 m (de la rimaia al cim)
Horari: aproximació: 45 min, itinerari: 2 a 4 h

(depenent de la nostra rapidesa progressant), des
cens: lh 30 min

Material: grampons, piolets tècnics, casc, corda,
bagues, mosquetons, cargols de gel i algun pitó
(prescindible) .

fitxA tèGtlCA

Quan es puja la Tour Ronde no

s'ha de pensar en les dificultats,
sinó que únicament ens hem de

deixar portar per l'ambient i con

templar el paisatge al voltant nos

tre: el Dru, el Peuterey, el Grand

Capucin, ascensions mítiques que
la Tour Ronde ens convida a

somiar.

És com si un ser diví hagués
alçat un tron des del qual pogués
contemplar i fruir de la seva crea

ció. La Tour Ronde una muntanya,
un tres mil, senzillament magnífic.

Accés

Podem accedir a la Tour Ronde

des de Chamonix (França) i des de

Courmayer (Itàlia).
Per Chamonix: haurem d'agafar

el telefèric de l'aiguille du Midi i a

continuació el telecabina que tra

vessa la Vallée Blanche fins a la

punta Helbronner.

Per Courmayer: agafarem el

funivie Monte Bianco fins a la

punta Helbronner.

Aproximació
Evident des de la punta
Helbronner per la glacera del

Gegant fins a la base de la cara

nord. És recomanable encordar-se

perquè la glacera presenta
esquerdes realment esgarrifoses
(45 min).

Itinerari

Atacarem la paret just a la vertical

del corredor central tot i que depe
nent de com estigui d'oberta la

rimaia potser haurem de pujar per

l'esquerra i anar pujant en diago-

nal fins al corredor. El corredor

presenta les majors dificultats i pot
arribar als 65° d'inclinació, hi ha

pitons per assegurar-nos a les

roques de la nostra dreta. Superat
el corredor que presenta una sorti

da una mica delicada arribarem a

la pala de neu superior, la qual
perd inclinació a mesura que ens

acostem al cim. Sense més dificul

tats, arribarem a l'aresta situada



Situació i Accés: Els Dômes de Miage i la Tour
Ronde estan situades al massís del Mont Blanc. Per

aml9'.b.les, ascensions és con�rtiefît utilitzar com a base
el poble de Chamonix (França) .Per accedir a'

Chamonix.ho podem fer tant en transport públio o

privat. Les comunicacions de Chamonix amb els

.elPts de partida de les ascensions també és poden
Jr¿nitzar amb transport públic o privat.
Època: Les dues ascensions es poden fer tot l'any
WÒ per qüestions logístiques s'acostumen a realitzar
durant els mesos d'estiu.

�
.

Meteorologia: El clima .de la zona del Mont Blanc
� �.

ae'o a ser b!nèvol. Caldra ultar les previ-
sions m'eteorològique.ntbans de realitzar una ascensió.

robareu els butlletins de pl' eteorològica a la
Casa de la Muntanya, als càmpings i a les botigues
d'esports. És convenient informar-se de les condicions
de la neu i del rise d'allaus ja que ambdues ascensions

proposades SÓl). eminentment glacials.

sota el cim i la seguirem a l'esquerra
per tal d'arribar a la base del cim

que és una torre de roca d'una de
sena de metres. L'accés al cim s'e

fectua per una xemeneia (III) de roca

ferma (2 a 4 h).

Descens

L'efectuarem per l'aresta sud-est

(via normal). Aquesta aresta és poc
difícil però delicada i alterna trams

de neu i roca. Seguirem l'aresta fins

al coll Freshield i aleshores baixarem

directament a la glacera del Gegant,
possiblement sigui necessari fer un

ràpel. Si les condicions de la neu no

són adequades haurem de conti

nuar l'aresta fins al coll d'Entrèves i

baixar per una pala de neu força
inclinada a la glacera del gegant. Un

cop situats a la glacera del Gegant
seguirem, el mateix camí que durant

l'aproximació, fins a la punta
Helbronner (1 h 30 min).

Altres ascensions
interessants

Corredor Gervasutti (280m, II-AD):
situat a la cara oest de la Tour

Ronde. Quan es troba en bones

condicions és utilitzat com a via de

descens.

Goulotte Perroux Decorps (400m,
111-3): goulotte situada paral-lela-
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ment a la dreta de la paret nord i no

sempre en condicions.

Esperó Bernezat (350m, 5+): 1 a

ascensió Jean-Louis Bernezat i C.

Collomb el 17 -6-1962. Ascensió
situada a la cara est que presenta
una primera part rocosa i u�a sego
na part en mixt. •

Refugis: Refugi des Conscrits (C.A.E): 'térefon
047989090).1. altitud 2580 m, 80 places:Guard� de

març a. nritj'a�e maig i de mitjans de juny a rmtjans
de �mbre.

.-

Allotjaments i t .nme:
A Chamonix i als ;obles propers trobareu c1npings i

albergs econòmics. Si voleu informació t�ística a

Chamonix i als pobles veïns trobareu oficines d'infor-
mació.
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EIRelleudeCatalunya
Text: Laura Megias (Comissió per a la formació)

El món de l'excursionisme i la natura encara té molts secrets per ensenyar-nos. La passió i curiositat que ens porta a estimar,

respectar i gaudir de la natura sallint ens planteja qüestions .. " els noms de certes flors a plantes, les millors maneres d'orientar-se, els

mecanismes del nostre clima, els pros i contres del material de muntanya, l'origen d'un llac, etc. En aquesta nova secció que us

presentem, volem fer-llos arribar algunes pistes a les llostres preguntes; intentarem explicar-llos alguns dels secrets que
desvetlla la natura per sol fet d'observar-la, allò que cal per anar millor per la muntanya a aquells petits consells que ens poden fer la

vida mes còmoda quan anem d'excursió.

En aquest primer article,
parlarem de geografia de

Catalunya, però des d'un

punt de vista un xic diferent:

us mostrarem les diferents
unitats que componen Ca

talunya des del punt de vista

geològic, és a dir, l'origen
dels principals relleus de la

nostra terra.

El relleu i morfologia del

nostre país ha estat forjat al

llarg de molts i molts milions

d'anys. Malgrat la sensació

estàtica que nosaltres tenim

de la terra i de la seva evolu

ció, aquesta es troba contí-

gen i evolució, la nostra terra

també té un origen i una

evolució, no tan coneguda
com la nostra. Aquí en teniu

una versió ràpida i reduïda ...

tan sols per anar fent boca i,
amb una mica de sort,
aprendre alguna cosa més

sobre aquesta natura que
ens envolta.

Les unitats de relleu de

Catalunya

Dins del territori català distin

gim tres grans sistemes

d'estructures geològiques

Fig 1: Mapa de Catalunya amb les unitats geomorfològiques

nuament en moviment i que tenen relació amb les

canvi. La formació de serra- estructures geogràfiques
lades, conques i noves

terres forma part, encara

que ens pugui semblar

estrany, de la nostra vida

quotidiana. De la mateixa

manera que ens agrada
saber quin és el nostre ori-
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que coneixem però amb

certes diferències (fig.1): el
Sistema Mediterrani, la

Depressió de l'Ebre, i el

Sistema Pirinenc. Geolò

gicament parlant, responen
a tres tipus d'estructures

geològiques diferents, com

són un conjunt de fosses,
una depressió fluvial i una

serralada respectivament.

terrenys, hi ha activitat vol

cànica associada.

La Depressió Litoral no se

segueix al llarg de tota la

costa catalana, ja que la

major part de la depressió
ha quedat submergida al

mar, formant el que anome

nem plataforma continental

la qual s'enfonsa suaument.

Els materials que s'hi troben

són principalment sediments

que aporten els rius.

La Serralada Litoral està

constituïda per un conjunt
de massissos sense contí

nuïtat, Del Llobregat en

amunt, l'origen dels relleus

és l'activitat magmàtica del

paleozoic (més de 250

milions d'anys), i per aquest
motiu els materials que la

formen són majoritàriament
granits; aquest és el cas de
zones com el Montnegre o el

Corredor. Cap al sud del

Llobregat, els materials que

trobem són d'origen sedi

mentari i més joves que els

anteriors (mesozoics-1 30

milions d'anys) com és el
cas del Garraf. Entre

Vilanova i Tarragona, la

Serralada Litoral desapareix
en l'àmbit continental i conti

nua sota el mar, de manera

que l'extensió del camp de
\

Tarragona pertany a la

1. El Sistema Mediterrani
És una estructura que s'es

tén paral·lelament a la línia
de costa actual, ja que tenen

un mateix origen. Està cons

tituït per una sistema de

serralades i depressions
anomenades Depressió Li

toral, Serralada Litoral, De

pressió Prelitoral i Serralada

Prelitoral respectivament de

mar cap a terra.

Antigament aquestes uni

tats que en referència a la

seva topografia anomenem

serralades i depressions
havien format part d'un

massís que abraçava tot el

sistema mediterrani fins a les

illes Balears. L'estructura

actual correspon al que en

geologia corresponen a

unes estructures d'origen
extensiu donant lloc a fosses

o graven i uns relleus res

tants que originen les serra

lades (fig. 2). L'actuallínia de

costa és una falla normal (el
bloc enfonsat correspon a

la banda de mar) de les que
ha generat el Sistema

Mediterrani. Sovint, en rela

ció a aquests movi-

ments

de

Fig 2: Esquema del tipus d'estructura existent al Sistema Mediterrani



Depressió Prelitoral tot i

tocar el mar.

La Depressió Prelitoral

queda encaixada entre les

dues serralades. Com que

geològicament correspon a

una fossa tectònica, la qual
cosa implica una zona depri
mida, els materials que la

constitueixen són materials

sedimentaris fluvials i ma

rins. De nord-est a sud-oest,
se l'anomena Depressió de la

Selva, Depressió del Vallès,
Depressió del Penedès i

Depressió del Camp.
La Serralada Prelitoral és

la més extensa de les

estructures del Sistema

Mediterrani i també és on

s'assoleixen les alçades més

altes. Del Priorat en amunt

(la Mussara, Padres i fins i

tot el Montseny i les

Guilleries) els materials són

del paleozoic (més de 250

milions d'anys) i de tipus
granític i més al sud del

mesozoic, és a dir materials
sedimentaris més joves com

és el cas de Ports de Beseit

i serres de Pàndols i Cavalls.

2. La Depressió de l'Ebre
Constitueix una unitat geolò
gica més gran en superfície
dins del territori català i s'es

tén fins al País Basc. La part
catalana l'anomenem De

pressió Central Catalana tot i

que sota aquest nom també

s'hi inclou la �erralada
Transversal i el SubPirineu.

La Depressió Central

Catalana forma part d'una

conca de sedimentació del

cenozoic (65 milions d'anys
els més antics) on s'acumu
laven els materials que apor
taven els Pirineus i el

Sistema Mediterrani que s'a

cabava de formar. Així,
doncs, són materials relativa

ment moderns que no han

estat deformats i per tant no

han donat lloc a relleus.

Geològicament parlant, hi

ha relleus que pertanyen a la

Depressió de l'Ebre tot i no

constituir una zona deprimi
da. Són els relleus de la

Serralada Transversal i mas"

sissos com Montserrat,
Montsant, Sant Llorenç del

Munt i Serra de l'Obac,
Queralt, Serra de Busa i

Collegats. Són relleus que

deuen l'existència de la for

mació del Sistema Medi

terrani i dels Pirineus ja que
estan formats per acumula

cions de materials que pro
venien d'aquestes munta

nyes quan s'estaven aixe

cant. En certa manera,

podríem dir que es tracta de

deltes formats a la línia de

costa d'aquell moment, quan
hi havia un mar entre el siste

ma Mediterrani i els Pirineus.

Per aquest motiu tots els

relleus anteriorment citats

estan constituïts per materials

sedimentaris semblants o de
l'estil dels conglomerats.

3. Sistema Pirinenc

Els Pirineus constitueixen el

principal massís muntanyós
de Catalunya, travessant-la

d'est a oest, des del Cap de

Creus fins a la Maladeta.

Més enllà, l'estructura piri
nenca s'estén fins a les

muntanyes Basques, a prop
de Bilbao. Estructuralment,
és sens dubte la unitat geo

lògica més complexa de

totes les que constitueixen

Catalunya i en l'àmbit mun

dial és considerada com un

model de creació d'una

serralada, gràcies a certes

particularitats que presenta.
La seva estructura en pro
funditat no s'ha conegut fins

als darrers anys, i representa
el resultat del xoc entre dues

capes superficials de la

terra, que són la que conté

França i la resta d'Europa i la

que constitueix la península
ibèrica. La línia de contacte

(o sutura) és en direcció E-W

i, al seu voltant, els materials

s'apilonen i salten uns sobre

els altres, tot plegant-se i

fracturant-se, per donar lloc

al relleu que constitueixen

els Pirineus (fig. 3). La distri

bució de l'espai d'aquests
accidents geològics que

acompanyen el xoc dóna

lloc a una diferenciació dels

Pirineus en PrePirineu nord,
PrePirineu sud, zona axial i

depressions internes.

Les dues zones Pre

Pirinenques s'estenen paral
lelament a la línia de

comprèn d'est a oest des de

la Noguera Ribagorçana fins

a Cap de Creus i en la seva

zona més ampla, entre el Pla

de Sant Tir (Alt Urgell) fins a

Tarascon (França). Estruc

turalment és la part més

complexa i la més activa

encara avui en dia (aigües
termals, terratrèmols, mine

ralitzacions ... ). Els materials

que la formen són del paleo
zoic i hi abunden els mate-

rials magmàtics

Fig 3: Esquema de l'estructura del Pirineu

contacte, és a dir, d'est a

oest i allunyades d'aquesta
línia. Representen els mate

rials més moderns i que han

estat menys deformats. El

límit del PrePirineu sud és la

conca de l'Ebre i el Pre

Pirineu nord limita amb la

conca d'Aquitània, aquestes
dues zones es defineixen

des del punt de vista geolò
gic, és a dir, que són allà on

hi ha l'estructura geològica
més llunyana derivada de

l'aixecament dels Pirineus.

És per aquest motiu que

sovint, el PrePirineu geogrà
fic i el PrePirineu geològic no

coincideixen. Així, podem dir

que el PrePirineu geològic
(en la seva banda sud) arriba

fins al Santuari i la Serra de

Bellmunt (a la banda est),
Santuari de Queralt (al
Berguedà) i a l'alçada de la
serra Llarga (al sud del

Montsec i seguint la línia

Balaguer-Barbastro) per la

banda més occidental

La zona axial és la part
central dels Pirineus, on es

troben els relleus més alts i

(granits) els quals trobem en

algunes zones com ara

pràcticament tot el Parc

Nacional d'Aigüestortes i

Sant Maurici fins al Mulleres

o bé tota la zona compresa

entre Font-Romeu i Andorra
la Vella; i metamòrfics (pissa
rres, gneissos, etc.) mate

rials que s'observen a la

zona de la Vall de Núria i vol

tants, La Molina, tota la

banda nord del Principat
d'Andorra i bona part del

Pallars Sobirà, entre d'altres

Associades a les últimes

fases de la formació dels

Pirineus, es crearen unes

depressions que han quedat
ubicades dins o fora del

context pirinenc. Anàlo

gament a les depressions
del Sistema Mediterrani, i

també per causa d'un perí
ode de relaxació posterior a

la formació dels Pirineus,
tenim les depressions de la

Cerdanya, Urgellet, Empor
dà i Rosselló. Estan reom

plertes de materials sedi

mentaris del cenozoic

(terciari i quaternari).•
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El refugi de Rebost situat a 1.670

metres d'altitud, es troba sota el
Pedró dels Quatre Batlles al vessant

de Coma Bella, enmig del Parc

Natural del Cadí-Moixeró.
Enclavat en una zona de prats de

pastura entre el bosc de pi negre, el

bosc de pi roig i un bosc mixt de

faig i pi. La seva situació privilegiada
a cavall de quatre diferents hàbitats,
ofereix als excursionistes la possibi
litat d'observar una variada mostra

de la fauna i flora d'alta muntanya.
L'itinerari que us proposem és ja un

clàssic, ja que s'inicia i té fi en el

mateix refugi. Aquest itinerari ja va

sortir publicat en el recull anomenat

Itineraris en el Parc Natural del

Cadí-Moixeró publicat per la UEC

l'any 1990. Aquesta sortida té una

durada d'entre 5 hores i mitja a 6

hores i amb un desnivell positiu
d'uns 1.200 metres. El punt culmi

nant de la sortida és el cim del

Padró dels Quatre Batlles o Tossa

d'Alp amb 2.531 metres d'alçada.
Tot el recorregut està marcat amb

uns senyals de color groc i a trams

amb senyals GR (blancs i vermells) i

de PR (blancs i grocs).
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Refugi de Rebost - Coma Floriu
Tossa d'Alp - Coll de Jou- Refugi

de Rebost

o 0,00 Des del refugi de Rebost se

segueixen les marques grogues

passant per la font del Cirer

(Icona), es creua la pista que
duu al collet Roig i es continua

travessant pel mig d'uns prats;
després de creuar les dues pis
tes de terra, se segueixen les

marques grogues per l'ample
prat herbat de Pla de Bagà.

o 0,35 Es travessa la pista de la

collada de la Bòfia, i trobem un

pal indicador (Refugi Niu de l'Àli
ga), el camí s'enfila en direcció
al rocam dels Orris de Dalt, tot

passant pel mig del bosc.
o 1,05 Un cop sortim del bosc, el

camí comença a planejar, s'ha
de deixar un camí a l'esquerra i

continuar per la dreta en direc
ció est amb fort pendent (fita de

pedres).
o 1,20 Arribem a Coma Floriu (pal

indicador) se segueix pel nord
est amb pronunciat pendent per

dirigir-se cap a Rasos de

Text i fotografia:
Anna Mañach i Marc Gascó

Comabella (aquest tram està

marcat amb estaques).
o 1 ,50 Trobem una petita sifonada

per la collada Baixa, el camí con

tinua per la carena. Aquest tram

coincideix amb senyals GR-150.
o 2,30 Arribem al Padró dels

Quatre Batlles o Tossa d'Alp,
2.531 m, on també trobem el

Refugi de Niu de l'Àliga, de fet

es més evident el refugi que el

mateix cim. Aquest refugi està

guardat tot l'any i té servei de

menjars i begudes.
o 2,35 Es creua una pista i se

segueix davallant en direcció

oest. El camí passa sota el Puig
de la Canal Freda.

o 2,47 Coll de la Vall; cal seguir
davallant en direcció oest. El
corriol va carenajant tota l'esto

. na, si no es troben senyals
grocs, els senyals GR ens porta
ran també a Coll de Jou.

o 2,52 S'arriba a l'ampla collada i

pleta del Llamp; el camí segueix
en direcció sud-oest endinsant
se pel bosc i amb forta davalla
da s'arriba a Coll de Jou.

o 3,25 Coll de Jou, 2.000 metres



d'altitud, en aquest punt trobem

un pal indicador. Aquest coll

serveix de cruûla de camins cap
a Penyes Altes del Moixeró i

refugi de Sant Jordi, el de la

dreta que ens porta cap a la font

Llebrera i Urús (Cerdanya) i el de

l'esquerra amb direcció sud

sud-oest que ens porta cap el

refugi de Rebost. El camí cap al

refugi de Rebost, coincideix

amb el PR-126 (Rebost-Urús),
va baixant enmig del bosc tot

fent ziga-zaga i vorejant els

espadats de Roca Sansa. AI

fons de la vall es pot veure el

petit veïnat de l'Hospitalet. A

l'interior, l'ermita romànica de la

Verge de Roca Sansa.
o 4,20 Arribem a la font i runes del

Claper, aquest mas havia estat

habitat fins els anys 50, poc

Xalet de la Diputació

després un roc provinent dels

vessants de Roca Sansa va

acabar de malmetre l'edifici. En

aquest punt trobarem uns pals
indicadors, un assenyalant
l'Hospitalet i l'altre cap al refugi
de Rebost. Cal agafar el camí

de l'esquerra.
o 4,37 S'arriba a una pista i es tra

vessa el riu, se segueix per la

pista.
o 4,47 Després d'un revolt de 90

graus. surt un petit corriol cap a

la dreta que s'endinsa pel bosc.

Es passa per sota d'un faig
impressionant i uns metres més

amunt es torna a retrobar la

pista. Tot aquest tram està indi

cat amb senyals del PR-126.
o 5,17 S'agafa un corriol a l'esque

rra que ens portarà al Coll de la
Gavarra (pal indicador). AI coll

�
....

Coll

+
N

Nom: Refugi de Rebost
Data inauguració: 25 de Setembre 1955

Alçada: 1.670 metres

Terme Municipal: Bagà (El Berguedà)
Entitat: Unió Excursionista de Catalunya
Pobles més propers: Bagà i Alp
Guardes: Anna i Marc

Refugis més propers: Niu de l'Àliga i Sant Jordi
Telèfons: 608.73.67.14 / 93.454.32.47 (UEC)
Refugi guardat tot l' any, prèvia reserva.

Pàgina Web: www.refugi-de-rebost.net
Disposa de 60 places
Equipaments: Servei de menjars i begudes, aigua
corrent, llum, cuina per excursionistes, WC, dutxes amb

aigua calenta, matalassos i flassades, calefacció, biblioteca i

jocs de lleure. Refugi lliure en absència dels guardes.

Activitats: Periòdicament s'organitzen diverses sortides
i cursets, per més informació consultar als guardes o a la
secretaria de la UEe.
Accessos a peu:
- Des de Bagà seguint el GR-4-2; 3 hores 30 minuts.
- Des d'Alp seguint el GR-4 i GR-4-2;4 hores 30 minuts.
- Des de I'estació de RENFE de la Molina; 4 hores.
- Des del refugi de Sant Jordi; 3 hores 30 minuts (Coll
d'Escriu-Greixer) .

Durant bona part de l'any es possible d'arribar amb vehi
cle propi al refugi. Des de la carretera de Coll de Pal cal

agafar una pista indicada al quilòmetre 13,2 a l'esquerra.
Aquesta pista ens portarà al refugi (1,2 Qm).
Mapes: Moixeró i Cerdanya (Ed. Alpina), Mapa Comarcal
del Berguedà (ICC), Serra de Cadí-Moixeró (Mapes dels
Parcs Naturals de Catalunya-ICC).

es retroba la pista i se segueix
en direcció nord.

o 5,30 En arribar al Roe deis

Pastors (rètol indicant el refugi a

200 m ) cal agafar el camí de la
dreta.

o 5,32 refugi de Rebost.

Recomanacions:
- L'horari esmentat està calculat a

un pas normal sense parades.
- La major part del recorregut no

s'hi troba aigua, per tant és millor

sortir ben proveït.
- Es aconsellable un paravent, ja
que des de Coma Floriu fins a Coll
de Jou s'està molt exposat al vent.
- S'ha de recordar que ens trobem
en un Parc Natural, per tant és

important d'informar-nos abans de

les normes d'aquest espai. •
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noticies i activitats
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

FESTA DE LLIURAMENT D'ENSENYES DE

LA UEC El passat 28 d'octubre se

celebrà en el nou local de la UEC

d'Olesa, la Festa de Lliurament

d'Ensenyes de la Unió Excursionista
de Catalunya, en les modalitats d'or
i d'argent. En total foren cent vint

socis els mereixedors d'aquestes
ensenyes, Disset ho foren d'or i no

ranta-tres d'argent. De les onze

Entitats de la UEC, en foren repre
sentades vuit, pels seus presidents
o per algun membre de la Junta
Directiva,

La Festa començà amb l'excursió
facultativa a Sant Salvador de les

Espases, en què participaren un

grup d'associats força valents,

Després hi hagué una audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Vila
d'Olesa que interpretaren sardanes,
dues del compositor Joan Segura,
antic soci de la UEC, i amb motius
també de la UEC, A continuació les
corals Núria i Cantaires de la UEC
ens oferiren un concert de set can

çons de muntanya, finalitzant amb

l'himne de la UEC -lletra d'Emili
Vendrell i música d'Elisard Sala- que
fou cantat per tots els assistents.

Després del dinar de germanor,
molt ben organitzat pels companys i

col'laboradors de la UEC d'Olesa,
s'efectuà l'Acte de Lliurament

d'Ensenyes. Aquestes foren lliurades

pels presidents o representats de
cada Entitat. Finalitzà l'acte amb els

parlaments d'en Jaume Jané, presi
dent de la
UEC

d'Olesa, en

Ramon

Prieto, presi
dent de la
UEC i en

Josep
Dolader,
regidor de

l'Ajuntament,
en represen
tació de
l'Alcalde
d'Olesa de
Montserrat.

Per acabar es tornà a cantar l'himne

de la UEC per tots els assistents i

quedaren emplaçats per a l'any
vinent.

La Festa fou molt lluïda i emotiva i

amb força participació. Hem d'agrair
als companys de la UEC d'Olesa, el

seu hostatge i la bona organització i

treball perquè tot sortís d'una mane

ra tan correcta i brillant.
Moltes gràcies.

13A MARXA DEL PORT
El passat diumenge 25 de novembre se celebrà la 13a
Marxa del Port organitzada per la UEC de Tortosa. Aquesta
marxa inicialment programada pel dia 18 del mateix mes es

va traslladar de data

per culpa de les incle
mències meteorològi
ques que afectaren el
Port, Litinerari, senya
litzat amb cintes de

plàstic que després
es retiren, són dos

recorreguts circulars

(llarg i curt) amb sorti
da i arribada al Refugi
de Caro, El recorregut
llarg passa per la Vall
de la Figuera, les
Gúbies de la Vall de la

Figuera, la Font del

Caragol, la Font del
Gel i el Pas de la Barcina; mentre que el curt passa per la
Vall de la Figuera, la Font del Caragol i el Pas de la Barcina,
La marxa es va desenvolupar sense incidències destacables
i un cop més la participació fou molt nombrosa amb més de
500 participants, Enguany el primer a acabar la marxa va tri

gar 2h 20min a completar el recorregut llarg.

XXXIII RENOVACiÓ DE LA FLAMA
DE LA LLENGUA CATALANA

Enguany la Unió Excursionista de Catalunya tornarà a orga-
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nitzar després de molts anys "la Renovació de la Flama de
la Llengua Catalana", La renovació solemne eje
l'encesa de la llàntia a l'atri de l'abadia benedictina
de Montserrat tindrà lloc el 24 de febrer. Reserveu data,

REVISTA EXCURSIONISME I &
Durant el més de febrer, en dates encara per concretar,
tindrà lloc a la Llibreria Altaïr de Barcelona (Gran Via de les
Corts Catalanes, 616) l'acte de presentació en

societat de la nostra revista Excursionisme en la seva nova

etapa. Tots els socis, amics i amants de la

muntanya i de la cultura excursionista esteu convidats a

assistir a la presentació social de la nostra revista,

REFUGI CARO &
El refugi de Caro situat al vessant nord del Mont Caro al

pla del Mascar a Ports (Alfara de Carles) romandrà tancat

per vacances durant tot el mes de gener,' Aquest refugi
però disposa d'una part lliure de 6 places en absència dels

guardes. AI mateix temps, aprofitem per anunciar-vos que
els guardes en Lluís i l'Assumpta han esdevingut pares per
segona vegada, moltes telicitats.

CICLE DE PROJECCIONSDE
MUNTANYA
La SAME de la UEC de Sants té previst fer un cicle de

projeccions i filmacions de muntanya. Dins d'aquest
cicle hi haurà personatges rellevants del món

alpinístic, Aquestes projeccions es faran el tercer dijous
de cada mes. Per a més informació passeu o truqueu a

l'entitat.



FORTA PRESÈNCIA
DE LA UEC ALS ANDES
El mes de desembre sis membres de la UEC de
Cornellà han viatjat a Sudamèrica amb l'objectiu
d'assolir el cim de l'Aconcagua de 6.960 m.

Aquest mes de gener quatre membres de la
mateixa entitat intentaran assolir el volcà Ojos el
Salado de 6.893 m. També aquest mes de gener,
els vuit membres de la UEC del Prat de Llobregat
que formen l'expedició "Cumbres de América" es

proposen assolir els dos cims més alts del conti
nent, que acabem d'esmentar. A tots ells: molta
sort!

XXII FIRA VIC NEU I 1 R SALÓ DE L'ALPINISME I

L'ESCALADA
Durant el passat mes de novembre tingué lloc al recinte
firal del Sucre la tradicional Fira de la neu que cada any
organitza la ciutat de Vic. Com a gran novetat aquest
any la Fira incorporà el Saló de l'Alpinisme i l'Escalada.
El tret més rellevant d'aquesta novetat fou el programa
de xerrades i audiovisuals sobre escalada i alpinisme
extrem d'alt nivell.

19È FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE

MUNTANYA I AVENTURA DE TORELLÓ
Un cop més el Festival de Torelló celebrat entre els dies
16 i 25 de novembre ha reunit els millors films sobre
activitats relacionades amb la muntanya i la natura.

Durant els deu dies d'exhibició s'han projectat gairebé
50 films en la secció competitiva i el Gran Premi Vila de
Torelló ha recaigut aquest any en el film britànic

"Salathe, blood, sweat and bagels" de Richard Heap
sobre l'escalada d'una de les vies en lliure més difícils,
la Salathe Wall a El Capitan (Yosemite). En el transcurs

d'aquesta edició s'ha homenatjat l'equip del programa
de TVE "AI filo de lo imposible" per la seva contribució a

la difusió dels esports de muntanya i aventura durant
els últims onze anys. Paral·lelament al Festival es va fer
la sisena edició de l'espai editorial que posà a l'abast
del públic una interessant mostra de llibres i mapes de

muntanya i una exposició de fotografies titulada
\ "Escaladors: fins als límits del món, retrats des del cim"

del fotògraf Craig Richards. Una altra de les atraccions
del Festival d'enguany fou la projecció de diapositives i

col·loqui a càrrec de Juanito Oiarzabal sobre l'ascensió
dels catorze vuit mils. Juanito Oiarzabal ha estat el sisè
home al món en aconseguir l'ascensió de tots els vuit
mils començant el 1985 amb l'ascensió al Cho Oyu i
acabant el 1999 amb la pujada a l'Annapurna.

INAUGURACiÓ DEL NOU

REFUGI-BIVAC "BESIBERRI"
Durant el passat mes de novembre el Comitè Català de

Refugis de la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya va inaugurar el nou refugi-bivac "Besiberri".
Cal remarcar que aquest nou refugi substitueix l'antic
del mateix nom inaugurat el 1 960 i que actualment

estava fora d'ús per culpa del seu estat precari. El nou

refugi, no obstant, no està situat en el mateix emplaça
ment que el vell, en la Bretxa Peyta a 2.805 m, sinó

que ara està ubicat a l'altre vessant, fora del Parc
Nacional d'Aigüestortes, damunt de I'estanyet de Dalt
del Besiberri a 2.200 m.

Es tracta d'una construcció prefabricada d'estructura

metàl·lica, amb aïllament tèrmic recobert de fusta a l'in
terior. Té una capacitat per a 18 persones i disposa de

lliteres, matalassos, flassades i coixins. També disposa
de llum elèctric per placa solar i emissora amb conne

xió amb els serveis de socors.

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES 2002
DE LA FEEC
Novament la federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya posa a l'abast de tots els socis de les enti
tats el pla de llicències i assegurances pel nou any. Les
entitats poden renovar o tramitar la llicència per al 2002
a partir de 1'1 de desembre. Enguany no hi ha varia
cions en les cobertures generals respecte al Pla de

l'any passat, però a causa de l'increment de sinistralitat
de l'any 2001 , ben conegut per tots a través dels mit

jans de comunicació, s'han incrementat els preus de
les assegurances, i en conseqüència, de les llicències.
Durant l'any 2001, més de 17.000 persones han con

fiat en els avantatges d'estar en possessió de la lli
cència de federat a la FEEC i de pertànyer a aquest
col·lectiu.

Jdr
FEEC

ANY INTERNACIONAL

DE LES MUNTANYES 2002
Aquest any 2002 ha estat declarat Any Internacional de
les Muntanyes per l'Organització de les Nacions Unides

(ONU). Aquesta iniciativa sorgida a partir de la Cimera
de la Terra, de Rio de Janeiro de 1992, té com a orga
nisme director a l'Organització de les Nacions Unides

per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) en col·laboració
amb els governs, les ONG i altres organismes interna
cionals.
Durant tot aquest any es durà a terme tot un seguit
d'activitats i iniciatives orientades a conscienciar l'opinió
pública sobre la importància de la conservació i el des

envolupament sostenible de les regions muntanyen
ques del nostre planeta. Puntualment anirem informant

d'algunes d'aquestes iniciatives.
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de la primera impressió, el conspicu
filòleg i excursionista Joan Coromines
ens aporta unes interessants obser
vacions del nom que ens ocupa,
Segons Coromines el mot rebost
prové deillatí repositus, en el sentit de
recòndit, ocult.

Aquests adjectius prenen especial
força si hom veu els boscos de
davant del refugi amb els ulls que ho
deurien veure traginers, pelegrins i
vianants que històricament passaven
per l'antic camí del fons de la vall per
travessar de les valls del Llobregat
cap a la Cerdanya pel coll de Jou, O
sigui que el topònim' Rebost fana refe
rència als boscos amagats i soltaris,
que hi ha al voltant del refugi, els
quals de ben segur eren molt més
remots abans de l'existència de la
carretera que mena cap al coll de Pal.

DJon ve el nom Rebost
Conèixer el significat dels topònims, a

noms de lloc, és una cosa que sem

pre ens ha cridat l'atenció als qui fem

muntanya, És per això que des d'a

questa secció de la revista, entre

altres qüestions de llengua, intenta
rem desvetllar alguns significats de
diversos noms de lloc de la nostra

geografia, I si no ho aconseguim, per
què no tots els noms de lloc són de
clara interpretació, procurarem donar

alguna pista sobre el seu possible
significat.

Per encetar aquesta secció us pro
posem un topònim que no és de cap
muntanya, ni cap vall coneguda pel
gran públic, És, en canvi, el nom d'un

paratge que per a tots els associats
de la UEC té una gran significació,
perquè en aquest lloc hi tenim un

dels nostres refugis, És, concreta-

I molt
,

mes ...

ment, el nom de lloc Rebost. De la
lectura de diferents mapes del muni

cipi de Bagà hom s'adona que el
nom propi del refugi designa la baga
de Rebost, per tant fa al·lusió als sec

tors de bosc més ombrívols dels ves

sants on hi ha el refugi. Sobre el pos
sible significat del topònim, la inter

pretació que hom troba més fàcil
sena la pròpia definició del terme

rebost, és a dir, una habitació de la
casa destinada a guardar-hi queviu
res, De fet, atenent aquesta definició,
el nom s'escauria molt bé per al refu

gi, ja que a banda de donar aixopluc
també té la funció de proveir de men

jar a l'excursionista, Ara bé, aquesta
explicació no té sentit perquè, tal i
com apuntàvem, hi va haver prírner la

baga del Rebost i, posteríorrrent, la
caseta del refugi, En canvi, més enllà

Centre de Normalització Lingüística de Balcelona

Delegació de 1'8xample

Bústia de I'excursionista
En aquesta secció podeu escriure cartes d'opinió refe
rents a la nostra entitat, al món associatiu de l'excur

sionisme, a bé de qualsevol aspecte relacionat amb la

muntanya, medi ambient i cultura excursionista. Cal

que les cartes adreçades siguin escrites a ordinador a

bé a màquina, i que no superin els 1.000 caràcters. Cal

queies cartes vagin signades pels autors i que s'hi indi

qui nom complet, adreça, telèfon, i si s'escau, correu

electrònic, Excursionisme agraeix tota la correspon-

Calaix de sastre
Si voleu organitzar un viatge, excursió a expedició i no

teniu amb qui anar, a bé si teniu una activitat que voleu
obrir a nous socis; si teniu material a llibres per vendre,
a bé esteu cercant un material concret i no sabeu on

fer-ho; si teniu alguna curiositat per preguntar a comu

nicar; si necessiteu vocals, caps a monitros, a si us

voleu oferir per aquestes tasques., En fi, per qualsevol
altra cosa similar relacionada amb l'excursionisme,

dència adreçada a aquesta secció, però per motius

d'espai, no en garanteix la publicació. La revista es

reserva també el dret de resumir els escrits adreçats.
Les cartes poden ser enviades per correu postal a la

redacció de la Revista a bé lliurades a les secretaries
de cada entitat perquè ens les facin arribar,

Anima't a escriure en aquesta nova secció .. , avui
mateix.

podeu publicar una ressenya breu en aquesta secció.
Amb Calaix de Sastre us podreu comunicar amb tots
el socis de la UEC i amb els lectors de la revista.
Només cal que ens escriviu via correu postal a electrò

nic, i que indiqueu els noms, els cognoms i la manera

de contactar amb vosaltres. Animeu-vos a escriure en

aquesta nova secció, .. avui mateix.

Fe d'errates: En els darrers números 304 i 305, corresponents a novembre i desembre de 2001 , es van publicar dos
articles de bicicletes de muntanya i un altre d'escalada sense signar. En realitat l'autor dels articles és Joan Gelabert.
Des d'Excursionisme lamentem aquests errors.
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Època: De gener a abril

Cartografia: Cerdanya, Esc 1:50.000,
Ed. Alpina; Bourg Madame-Mont
Louis, Esc: 1:25.000. IGN núm
2250 ET.
Accés: Per la carretera de Puigcerdà a

Mont lluís (N116) s'ha d'agafar el
trencall que porta a La Cabanassa i des

prés a Sant Pere dels Forcats. Cal seguir
fins a l'estació d'esquí (1.630 m).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�-

Horari: 2h d'aproximació. lh 30
min. a 2 h a la via
Desnivell: 800 m a l'aproximació,
280 m a la via

Dificultat: PD. Corredor de neu.

Màxim 50°. Una clàssica. Bona per
a iniciació.
Material: piolet i grampons. No cal
encordar-se si es té prou experiència
sobre neu.

al Cambra d'Ase

Cerdanya

Grau de
Carrasclet

i grau dels Barrots
Serra del Montsant

Priorat
Horari: 2h30 min a 3h
Desnivell: 300 m

Dificultat: Grimpada i desgrimpa
da per escales similars a les d'espe
leologia i per barres de ferro
Època:Tot l'any

Cartografia: Montsant - Muntanyes
de Prades. Ese. 1:30.000 . ICC.
Accés:Reus- N 420- Les Borges del

Camp- Coll d'Alforja- Cornuâella
LA Morera de Montsant

- ., ....
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Pica d' Estats per Pinet
3,/43 m

Arieja

Horari: Accés al rtifugi: 3 h 30

min.- 4h. Rifugi - cim: 3-4 h
Desnivell: 1.040 mfins al rifugi i

900 m més fins al cim

Dificultat: Perill d'allaus i gran
desnivell

Època: març- juny
Rifugi: Estanh de Pinet a 2.240 m.

50 places, 20 m a la part lliure.
Tel: 00 33561 648081.

Cartografia: IGN TOP 25 núm.
2142 OT, Vicdessos a escala
1:25.000
Accés: Puigcerdà-Ax les Termes
Tarascon. Agafeu la desviació
Vicdessos-Auzat-Marc i un últim
trencall a l'Artiga. Uns 200 m

abans de l'Artiga hem de deixar el
cotxe en un revolt molt marcat.

-
-



Descripció: El vessant N del pic de

Cambra d'Ase comforma un circ tancat

que presenta diversos corredors adients

per a la pràctica de l'alpinisme d'entre

240 m i 280 m de desnivell. El corredor

Vermicelle, és el situat més a la dreta del

circ, vist de lluny és el més recte i evident

i pot impressionar. És convenient matinar

donada la llarga aproximació i de cara a

tenir bones condicions de neu.

Remuntarem les pistes d'esquí fins al cap
damunt del teleesquí del Pla a 2.100

m.(lh 15rnin.).
Després ens endinsem entre un bosc per
una mena de canal que desemboca a l'en

trada del circ. Remuntarem per la dreta el

con de neu a la base del corredor, fins a la

seva entrada (2h a 2 h 30 min.). El corre-

Descripció: En aquest curt itinerari s' enlla

cen els dos graus més espectaculars de la

serra del Montsant, ja que no segueixen vies

evidents sinó que han estat equipats per
l'home amb escales i barres de ferro com si

fossin vies ferrades.
Sortint de la Morera per la part alta del

poble trobem un pal indicador i trencall a la

dreta a l'alçada dels diposits d'aigua. Estem

davant la cinglera del Montsant i encarem

una clotada anomenada Racó dels Boixets

facil de distingir per un enorme bloc cúbic

que reposa a la seva part superior. Arribem a

un nou pal que ens indica Barrots i

Carrasclet. Seguim cap al segon per afrontar

els passos més delicats de cara amunt. A mida

que ens endinsem al Racó dels Boixets el

camí guanya l'alçada del gran bloc i l'envol

tem per la seva esquerra. Darrera seu s'ama-

dor és tot de neu, sense roca ni glaç. Fins

a la meitat fa uns 40°, després 45° i només

a la sortida en fa 50°. A la part més estreta

encara fa uns 3 m d'amplada. A la sortida

veurem el cim principal del Cambra d'Ase

(2.711 m) a uns 400 m a la nostra esque
rra on arribarem

carenejant sense cap
dificultat. El descens

el podem fer per
l' espatlla oest del

cim fins al capda
munt de les pistes,
al teleesquí de Font

Freda, a 2.400 m. i

després seguir les

pistes fins al pàr
quing. És més inte-

ga el grau del Carrasclet. Seguint una canal

natural ens enfilem per unes barres travesse

res amb l'ajut d'alguna corda fixa. En un

segon tram vertical cal superar una escala

metal.lica tipus electron d'espeleologia que
balla força. Aquesta ens deixa a una faixa

horitzontal a mitja carena, excel·lent mirador

de la comarca. La seguim cap a l'es

querra, passem pel costat d'una roca

separada a la que podem pujar amb

l'ajut d'una barana: és el Balcó del
Priorat. La faixa segueix i ens duu a

una marcada canal que és l'inici del

grau dels Barrots. Per accedir-hi cal

passar per sobre d'un bloc recolzat

damunt mateix de la canal. Atenció

a les relliscades! La canal és fosca i

humida però es baixa bé. En el punt
on seria impracticable apareixen sal-

ressant baixar per una àmplia canal que es

troba a l'esquerra del circ i que ens retor

na al camí de pujada (màxim 30°) .

Pasqual Carriga

vadores unes estaques de ferro en forma de

"T" clavades a la paret que donen nom al

grau. Un cop a la seva base només ens caldrà

seguir el caminet fins a trobar el pal indica

dor del començament i agafar el trencall de

la Morera.

Pasqual Garriga

Balc6del
Priorat

Descripció: D'ençà de la inauguració del

refugi de l'Estanh de Pinet el 1992 és la via

més curta per accedir al sostre de Catalunya.
lr dia: Des de l'aparcament seguim el riu

deixant-lo a l' esquerra fins que un pont de

pedra ens permet creuar-lo, seguir el riu fins

que trobem als arbres marques vermelles i

grogues. Girant a l' esquerra cal guanyar alça
da per dins d'un bosc de bedolls i faigs. El
camí no és gens evident però normalment

no haurem d'obrir traça. Cal superar el bosc
mantenint la direcció sud-oest, cap on

intuïm el fons de la vall. A 1.600 m el bosc
deixa lloc a pendents suaus que seguirem en

diagonal, fins a situar-nos sota uns contra

forts de roca més drets (fites) que ens porten
fins al refugi de l'Estanh de Pinet a 2.240 m.

3 h 30 min. -4 h. 2n dia: Baixem fins a

l'Estanh de Pinet i remuntem els lloms dei
xant el torrent a la nostra dreta. A 2.350 m

caldrà endinsar-nos cap al torrent anant a

buscar l'Estanh d'Estats (2.415m). Aquí hem

de girar a la nostra esquerra (est) i anar a

buscar el vessant esquerre d'una forta canal

(perill d'allaus) que remunta fins a l'Estanh

de Montcalm. D'aquí cal seguir l'ascens en

direcció sur per bones pales de neu fins a un

fals coll a 2.900 m. des d'on ja veurem la
Pica. Es pot, si es vol, ascendir primer el cim

del Montcalm 3.017 m o bé continuem per"
amples pales ja més suaus, deixant a l' esque- .

rra el coll i la canal de Riufred fins a trobar

el collet que separa la Pica d'Estats de la

punta Verdaguer on deixem els esquís. Cal

guanyar el cim resseguint l'aèria cresta de

roca, sovint gelada. Molta atenció! Descens

pel mateix itinerari. Opcionalment per la

canal de Riufred que va a parar a l'embassa
ment de Soulcelm, opció espectacular.
Només per a experts. Cal haver-la previst i

deixar-hi un vehicle. Forta exposició a

allaus. Pasqual Garriga



JOSEP BARBERÀ I SUQUÉ
VIn Jornades de Literatura

Excursionsita

Arxiu Bibliogràfic Excursionista

Uni6 Excursionista de Catalunya.
Barcelona) 2001.

Dos volums de 205 x 150 mm) 270 pàg en total) Il-lustrais.

Exemplars no vendibles.

Miscellània dedicada a la memòria de Josep Barberà i Suqué a càrrec de vint

i-sis muntanyencs experimentats que amb els seus escrits honoren a l'amic i

company. Creador d'entitats muntanyenques i de grups d'escaladors, practi
cant de tota la vida, forjador de la "Història Esportiva de Catalunya" i autor

dels llibres: Montserrat pam a pam) Sant Llorenç pam a pam, Història d'una

Pedra, Les nostres Muntanyes) I i II) Les primeres del GAM i Excursionistes recor

dats, a part d'una munió d'articles en diaris i revistes, així com la descripció
de Senders de Petits i Gran recorregut com El Camí dels Monjos) Tres

Monestirs i El balc6 de Barcelona.

Jaume de Ramon

mI JORNADES
DE LITERAniiiA
EXCIDtsIONISTA

JOSEP
BARBERÀ!

SUQUÉ
VOLUM fi

ALPS AMB ESQUÍS
11 TRAVESSES INOBLIDABLES DES DE

L'ÓTZTAL AL MONT THABOR
d'Oriol Guasch Terré

Editorial Desnivel)
Madrid) 2000

Gran format i tapa dura)
208 pàg. a tot color,

amb mapes ifotografies

Tot i que ja fa un any que va sortir, repesquem aquí aquest
llibre que, de cara a la temporada hivernal que encetem, pot

suggerir-nos grans projectes que potser l'any passat no vam

ser a temps de concretar abans de la fosa estival de neu.

Aquest autor ens té acostumats a molt bones indicacions per
a l'esquí de muntanya,ja sigui amb les seves guies anteriors

o amb els articles a la revista Vèrtex de la FEEC. I aquest lli

bre n'esdevé el màxim exponent amb nombroses fotogra
fies meravelloses, informació clara i completa, croquis i

mapes, i un bon text que ho trava amb precisió. L'objectiu,
aquest cop, han estat onze travesses alpines que de segur

han de resultar inoblidables.

L'editorial madrilenya Desnivel ha tingut l'encert, no prou freqüent, de publicar-ho en català,ja que
un exemplar d'aquesta presència difîcilment l'hauria volgut assumir cap editorial de casa nostra ... hem d'espavilar-nos!

MarcJaneras
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La col·lecció Azimut d'Edicions Cossetània segueix prolífera el seu ritme de publi
cacions i arriba, a finals del 2001 , als volums 22 i 23 que us presentem tot seguit.

LES MUNTANYES DE PRADES
20 recorreguts per boscos, cingles i barrancs

Ignasi Planas de Marti

Col·leccióAzimut, núm. 22, Cossetània, octubre 2001

167 pàg. en b/n, amb croquis ifotografies

Amb aquesta obra l'autor, bon coneixedor de la regió, va guanyar el premiVèrtex en la seva

primera edició; i, tal com era previst, surt ara el treball publicat. Aquesta collecció ha vetllat

des del seu inici, força proper, per a la publicació de guies d'indrets de forta tradició excursio

nista però oblidats per la bibliografia de les últimes dècades; i és una tasca que aplaudim des d'a

quí. Prades exemplifica prou bé el ressorgir bibliogràfic del sud català.

Des de la guia referencial del Centre de Lectura de Reus del 1995 s'han succeït les aportacions
assolint un bon grau de complementarietat entre si. Aquesta última guia es fixa especialment en

els cingles i barrancs que defineixen el relleu del massís de Prades, i també para atenció als grans
boscos que s'hi conserven. En la remembrança d'aquestes serres possiblement també hi ha jugat
un bon paper l'interès que s'hi ha centrat des de l'escalada; també la bicicleta de muntanya hi té

una bona presència.
El principal valor d'aquest massís és el grau d'harmonia que han assolit l'home i la natura, que
han modelat un paisatge equilibrat i ric.Aquesta guia ens convida a gaudir-ne.

PARATGES NATURALS
Massís del Garraf i conques de l'Anoia, del Foix i del Gaià

Xavier Bayer i Cisco Guascn
Colíecdô Aximut, núm. 23, Cossetània, novembre 2001

203 pàg. en b/n i algunes de color, amb croquis i fotografies

De mica en mica, les diverses UEC van incorporant inter
net com una eina complementària per oferir serveis als
socis i simpatitzants, difondre les seves activitats, i contri
buir a tirar endavant el món muntanyenc. Hi ha unes

quantes UEC que ja tenen plana web pròpia (habitualment
desenvolupada per socis o sòcies de cada entitat), i pràc
ticament totes fan servir el correu electrònic de forma
habitual. A continuació trobareu una breu ressenya dels
web de UEC disponibles a la xarxa en el moment de
redactar aquest article (novembre 2001).
La UEC de Barcelona ha canviat la seva adreça virtual

(www.estadium.ya.com./uecbarcelona) i ara torna a ser

consultable. Un website ben dissenyat i resta solucionat
així l'antic problema amb l'adreça.
La UEC d'Horta té la seva plana (www.gencat.es/enti
tats/uechorta.htm) allotjada en un servidor de la
Generalitat per a entitats. S'hi ofereix una fitxa tècnica del
centre (amb l'adreça del nou local), que inclou una pre
sentació i objectius d'aquesta UEC, fotografies de les
activitats de les diverses seccions, així com la relació de

participants i classificacions de la ja tradicional marató i

Aquestes tres conques realment formen una unitat geogràfica, que, des del punt de vista excursionista, en general
han quedat en un considerable grau de desconeixement, especialment la part interior,ja que el Garraf és força més reco

rregut. A diferència de les muntanyes de Prades, veïnes en aquesta ressenya, aqui hi lamentem una conservació clarament

deficient, amb agressions molt marcades, però hi queden indrets molt bells i sorprenents. La protecció, que hauria de
millorar aquesta situació, és mínima i de caràcter únicament local. Aquest llibre es planteja des de l'objectiu de conèixer

l'entorn, descobrir la fauna i la vegetació d'aquestes terres en un llenguatge divulgatiu, però rigorós. Per a cadascun dels
12 itineraris els autors ens proporcionen unes dades de resum, una introducció a l'entorn en el qual ens movem, la des

cripció de l'itinerari, i els detalls de la natura que trobarem en el conjunt de l'excursió; tota aquesta completa informació

queda, potser, poc diferenciada entre si. Completen el volum unes indicacions generals d'altres zones d'interès, sense pro
posar un recorregut concret.

mitja marató que cada any organitzen a principis d'octu
bre pel parc de Collserola.
El web de la UEC de Mataró (ww.geocities.com/uecmata
ro) té un atractiu disseny i disposició de la informació,
amb forca elements gràfics de suport. Es descarrega ràpi
dament i la navegació hi resulta fàcil i agradable, encara

que fins que es pot desactivar la pantalla de publicitat del
servidor on està allotjada pot interferir un xic en la consul
ta. A banda dels apartats dedicats a les diverses seccions
de l'entitat, també hi destaquen el butlletí, amb articles i

ressenyes de sortides de socis i simpatitzants de l'entitat;
un apartat d'enllaços amb adreces de les webs d'altres
UEC i centres excursionistes, refugis, planes personals, ... ;

calendari actualitzat d'activitats programades per les dife
rents seccions; fitxes tècniques completes (incloses
dades de contacte i foto) de la majoria de refugis de les

UEC, ja siguin guardats o bé lliures; una adreça de correu

electrònic per contactar amb el centre ...

......... Marc[ancras

� Pàgi es wee--------------------------------
Webs de les UEC (I), per Maria penyarroja

En el proper número continuarem presentant les pàgi
nes web de les nostres entitats.
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MONTeAU tel.934512658

LLIBRERIA carrer Urgell, 120
08011 BARCELONA

Especialitzada en:

mapes d'arreu del món

guies d'escalada i d'esquí de muntanya
llibres de muntanya i esquí

llibres de viatge

AI servei del muntanyenc, esquiador i espeleòleg



Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fanY) per l'import de 15 euros anuals.

Nom: Cognoms:

Adreça postal:

Població: Comarca:

Tel: Fax: Codi postal:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

Entitat Oficina D.C. Número de compte

Signatura:

Data: .

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 580 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mail: excursionismeJ.lec@yahoo.es



UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

AGRUPACIÓ D'ENTITATS U E C

Arrel del Fòrum DEC - 2.000, es va arribar a la conclusió, òbvia, que la DEC havia de fer una

renovació en molts aspectes. Potenciar la Unió ajudarà aquesta renovació, i ajudarà a potenciar a

les diverses entitats UEe.

Per això es va crear la comissió per l'Agrupació. Avui ja ho tenim molt avançat, confeccionat un

projecte d'Estatuts, parlat amb el Consell Català de l'Esport, la Federació i altres Institucions.

Donat que en la propera Assemblea-de la DEC, del dia 19 de gener, a l'estatge de DEC-Sants, carrer

Jocs Florals 51-53 de Barcelona, es proposa la creació de l'Agrupació, volem doncs aclarir

conceptes en la forma de preguntes i respostes, que ens hem anat formulant

Que es l'Agrupació?
Es la UNIÓ legal i oficial de totes les Entitats DEC. És la situació que el 1996 reflectia les

aspiracions legals de la majoria, i que no va ser possible fins a l'aprovació de la nova llei
catalana de l'esport.

Quins objectius té?

Agrupar en una entitat anomenada Agrupació, de forma legal i oficial a totes les Entitats DEC.

Quin serà el nom de l'Agrupació?
El que vulguin els socis. S'ha de posar Agrupació. Pot ser Agrupació d'Entitats DEC. Unió
Excursionista de Catalunya.

Per quins motius s'ha pensat en Agrupació?
Creiem que estant units oficialment, podrem treure molts més beneficis pels socis, i per a les
entitats DEC.

Com és la seva estructura?
Dintre de la Agrupació, hi ha totes les Entitats DEC, sense perdre per res la seva personalitat
jurídica pròpia. Es regula per uns Estatuts de l'Agrupació. Les decisions de I 'Agrupació les

prenen els representants de les entitats que la composen.

Desapareix l'Entitat VEC "mare"?
No. La DEC continua existint com ara. Està també dintre de l'Agrupació.

Podrà ser legal i oficial?
Sí. Perfectament legal i oficial, ja que ho regula el Capítol2, l'Article 13, del Text Únic de la
Llei de l'Esport.

Quins avantatges reportarà als socis?
Molts. Més facilitats que actualment per als avantatges de tipus econòmic, descomptes,
esponsoritzacions, subvencions, conferencies conjuntes, activitats. També millors possibilitats
de cursos de monitors conjunts, subvencionats. Més facilitat accés als mitjans de comunicació.
Assessoria jurídica. Representació legal col·lectiva etc. etc .. Ja que contarem de manera real i
oficial en la força de 4.000 socis



El Patrimoni de la VEC com queda?
El Patrimoni queda igual, es de tots els socis de la VEC. L'entitat patrimonial es la VEC.

El Patrimoni de les Entitats, com queda?
Cap Entitat perd res, el seu patrimoni és exclusiu de aquesta Entitat en particular.

El capítol de demanar subvencions, com quedaria?
Les subvencions a nivell local, ajuntaments, consell comarcal, les demana cada entitat per raons

de proximitat i coneixença. Les de les Diputacions, Consell Català de l'Esport, Institucions,
Empreses, les demana l'Agrupació ja que el pes de 4.000 socis, ajuda molt més. Si la gestió és
bona, el nombre de recursos que ingressarem per a les activitats de les entitats i els socis, i
també per a la mateixa Agrupació, serà sensiblement superior al' actual, perquè tindrem accés a

noves fonts.

El Consell Català de l'Esport autoritza l'Agrupació?
S'ha consultat i no n'hi ha cap inconvenient, ho creuen favorable.

La Federació veu bé el projecte?
Si i el recolza. Creu que una Entitat unida i en forces socis, es beneficiosa per l'Excursionisme
·Català.

Es pot ja crear l'Agrupació?
Si. El Decret ja es vigent i el Consell Català de l'Esport ja ho autoritza.

Quins tràmits s'ha de seguir?
En primer lloc que les Entitats manifestin el seu vist -i- plau a la VEC. Després l'Agrupació
presentarà els seus Estatuts a la Secretaria del Consell Català de l'Esport.

Les Entitats podrien tenir veu i vot a les vegueries?
Seguiran igual que ara. És un assumpte ja consultat a la Federació.

Què "perdrien" les Entitats?
Diríem que res. Si es vol, filar prim, sols el moment del vot en una de les dues Assemblees a

l'any de la Federació. Però tenint en compte que anteriorment ha d'estar consensuat, per les
entitats en el si de l'Agrupació. El nombre de vots a la Federació podria ser de 13 o 14, segons
el nombre de socis declarats i que cotitzin.

Que podrien guanyar las Entitats?

Apart dels beneficis dels socis, millor pes en totes les decisions i millor representació oficial.

Que passa amb l'actual Conveni d'Actuació Conjunta?
Que es transforma i s'oficialitza.

Desapareixerà l'actual Consell General?
Es transforma en Agrupació. Els vots dintre de l'Agrupació, corresponen a les Entitats en vots

ponderats.

Vist-i-plau
Ramon Prieto Gusi
President

La Comissió per l'Agrupació



EI vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

Hípòüt tózoro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ


