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Ara
llibrestambé

n'e la nostra revista Excursionisme està vivint un moment de

�ació és cosa ja sabuda pel lector. Els primers canvis:

mida, color i format ja són una realitat. N'hi ha més.

La UEC ha obert l'abril del 2002 una línia editorial per

publicar, en format de petit lIibre-guia, títols d'interès

excursionista. Aquesta nova col·lecció de llibres vol ser l'hereva

dels números extraordinaris de la revista publicats durant els

anys 1983-2001 sota la direcció d'en Gener Aymamí i, anant

més lluny encara, d'aquelles publicacions pioneres com L'ús de

la Corda, editat el 1936. El primer d'ells, Itineraris pels Cingles
del Bertí des de Riells del Fai escrit per socis de la UEC de la

Vall del Tenes, és la segona edició d'un dels últims números

suara esmentats.

Poc a poc l'impuls sorgit del Fòrum UEC-2000 va ampliant
el seu àmbit d'acció. Ens sentim privilegiats per poder treballar

per a l'entitat, per al soci i per a l'excursionista en general en

aquest moment de renovació.

No és pas, però, el primer moment de canvi que ha viscut la

revista de la UEC. Des d'aquí volem retre un petit homenatge a

una d'aquelles persones, recentment traspassada, que també

va viure una transició: I'Òscar Ferrer. L'Òscar va ser president
del Consell General de la UEC des del 1969 fins al 1983 i, com

a tal, director de la revista i del butlletí de l'entitat. En

aquesta tasca, i durant el mateix període de temps, va

col·laborar en Joan Grañén com a cap de redacció.

Òscar Ferrer

Des del 1954 la revista es deia Senderos. Es

publicava en castellà i només s'incloïa algun article en

català prèvia negociació amb els censors. El pes del català va

anar creixent fins que el 1975, ja sota la seva direcció, va

adoptar el nom d'Excursionisme, que és l'actual. Des de llavors

es publica íntegrament en català. Si bé li devem el nou nom a

I'Òscar, el disseny de la capçalera, que s'ha mantingut fins al

desembre de 2001 , va ser obra d'un altre soci, en Josep
Barquet.

Canvis d'abans i canvis d'ara. Els primers ja han passat la

prova del temps. Esperem que els segons siguin, igualment,
per bé.



Carta a l'estimada família

d'amics

Temps passat. L'any 1958, un ahir

com avui, com cada dia que surt el

sol i veiem la lluna i els estels en

arribar la nit, començava una histo

ria com d'altres, plena d'amor i de

bons exemples. Els meus pares,
en Josep Marí i na Maria Coll,

prengueren 'la tan encertada deci

sió de fer-se socis de la UEC de

Gràcia. Ells eren joves, la meva

germana una nena i jo una adoles

cent. Aleshores, amb els com

panys de la UEC, començàrem a

formar la que seria la nostra família

d'amics de muntanya. El pare,

sempre acompanyat de la tan esti

mada família, es reunia amb els

altres companys, alguns en la seva

mateixa situació i d'altres que
encara no havien format família,
com era el cas dels nois i noies

joves que venien a un local social

on es respirava salut, tot i que en

aquella època hi havia molts fuma

dors.

Paraules, mapes, brúixoles. Quin
delit era esperar el diumenge
per anar a la muntanya, tot i que

sempre anava amb els pares.
Aleshores amb els meus 14 anys

m'hagués agradat anar-hi sola

amb els amics. Ara reflexionant

penso que quina sort haver gaudit
de la seva companyia totes les

hores que he passat a muntanya
amb ells.

Des de petita, el meu pare, em va

ensenyar a estimar la natura, que
considerava molt sàvia. Amb ell i la

mare vaig començar a fer sortide

tes a Les Planes i La Floresta, al

Tibidabo, als Cingles del Bertí, al

Berguedà i molts d'altres llocs.

Deia que tots els camins que

seguíem servien d'escola de la

vida, sobretot amb el coneixement

dels punts cardinals, sense perdre

Ser o no ser:

aquesta és la qüestió
Com tots sabeu, la UEC es troba

amb una "pròrroga" dins el seu

procés electoral per la falta de can

didatures en la convocatòria del

mes de juny. AI setembre hi ha una

"segona oportunitat".
Recordeu que es va fer un fòrum

per remoure la UEC? Recordeu

que la gestió dels refugis ha millo

rat? Us heu fixat amb la revista que

teniu a les mans? Heu comprat el

llibre que acaba d'editar la UEC?

Totes aquestes millores són el

resultat dels esforços d'uns socis i

d'una junta, i només per això ja em

mereixen un respecte. Però aques
ta no és una carta de propaganda
política, només pretenc donar

major sentit a l'existència de la

UEC, així com intentar que tots

aquests esforços no quedin en res.

Però ... ho volem de veritat tot això?

I nosaltres? I les diferents UEC?

Quin paper hi fem? Crec que cal

exigir un debat urgent a totes les

nostres entitats perquè es mullin i

deixin de considerar la UEC mare

com aquella "cosa" que serveix.

només per fer bonic. No ens hau

ria de fer por un debat sincer siguin
quins siguin els seus resultats. La

UEC només ha de seguir existint si

ho volem. I, tinguem-ho clar, molt

trista seria la desaparició de la UEC

per una falta de diàleg i de com

prensió entre la UEC i les seves

parts. Deixem-nos de polèmiques,
de crítiques mal portades i de falta

de comprensió, i apostem per la

crítica incisiva però constructiva,
pel diàleg intens i sincer i per la

política participativa. Que ningú se

senti eludit, això va per tothom!

Apostem per la UEC? Moltes grà
cies.

ursionista
mai el nord. Crec que això ho vaig
aprendre força aviat i em va fer tro

bar al meu estimat.

Així he anat seguint pels camins de

muntanya i de la vida, sense perdre
mai l'orientació. Tot l'any la motxilla

estava disposada per a sortir de

casa, ja que el pare i els seus

amics preparaven les excursions

de diumenge, les curses nocturnes

fent de controls, les curses organit
zades per altres entitats excursió

nistes en què participàvem, les

sortides de Setmana Santa, les

vacances d'estiu. També recordo

les remullades a la platja de

Badalona i el voleibol damunt la

sorra, on hi havia la caseta de

banys de la UEC de Gràcia, o les

petjades i petites esquiades a la

neu de la Molina.

Recordo les mogudes de papers

que feia a casa després de sopar,
col-laborant amb l'entitat com d'al

tres amics. Estimava la entitat i el

que representava. Ja que per a ell

era un dels millors llocs per a la

joventut i calia que tot funcionés

bé. Per la seva part ho intentava.

El dia 5 de març ell s'acomiadà de

tots nosaltres, família i famílies d'a

mics, però la seva empremta
queda dins nostre. Ens estimava.

Us estimava.

M'agradaria que totes les entitats

excursionistes fossin escola d'a

mor a la natura i a la humanitat.

Aquesta és la base sobre la qual
em varen educar els meus pares.

Estimats amics, d'ells i meus, us

trameto una forta abraçada i

us dono les gràcies de tot cor per
haver estat tots junts en aquests
moments tristos, d'acomiadament.

Ma1'!arida Marí Coll
(filia de losep Marí losa)

UEC de Gràcia
Pere Martí i (jrau

UEC de Gràcia
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Fer nit vora els estels

Guardo un bon record del meu pri
mer bivac, una nit de febrer del ja llu

nyà 1 9S0. Amb la Secció Infantil vam

anar al Bellmunt però ens hi vam tro

bar l'ermita i el refugi tancats: calia

dormir a fora. La boira era tancada i

la llenya humida però vam aconse

guir encendre foc. Un cop dins del

sac, la boira es va anar obrint i po

guérem gaudir del cel estelat i, incor

porant-nos una mica, de les llume

tes dels tres poblets de Torelló. Va
ser una bonica experiència.

Després ha vingut algun bivac

improvisat perquè ens sorprenia la

nit en una via d'escalada o algun
altre obligat per poder completar
una cresta que no es podia fer en

un dia. Però també han vingut,
cada vegada més, bivacs a cims

pel gust de fer-los, per poder gau
dir del canvi de llums d'altres cims i

de les llumetes de les valls des

d'una posició privilegiada. En

aquest article intentaré compartir
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"La recerca de la llum és el que mou

alfotògraf de paisatges"

(Iñaki Relanzon,jotògraj de natura;

Photosfera, 2001)

amb vosaltres aquesta dèria. Tant

els records d'algunes de les ascen

sions fetes com el plantejament i

material que penso que són més

adients per a aquestes sortides.

Bons records

Mulleres

El juny de 1991, Mountain Wil

derness va fer una acció de neteja
de la vall de Mulleres. Un dels

equips netejaria i dormiria al cim i

nosaltres ens hi vam apuntar sense

dubtar-ho. És un cim força pedre
gós, però feinejant una mica, fent

grupets i sense demanar gaires
comoditats, hi vam poder dormir

ben bé una dotzena de persones.
La nit va ser fantàstica, amb un mar

de núvols darrere del Salvaguarda i

amb el massís de la Maladeta reta

llant-se sobre les llums del capves

pre i, al matí, rebent els primers
rajos de sol.

Costabona

Hi vaig anar l'hivern de 1992 amb

amics experts en astronomia que
m'hi van engrescar. Vam passar
nos el vespre identificant estels i

provant de fer-ne fotos. En realitat
no vam fer bivac, sinó que vam

dormir en el còmode refugi, que

per la seva situació permet àmplies
visions comparables a les dels

cims. Novament ens vam permetre
el plaer de gaudir tant del capves

pre com de la sortida de sol des de

prop del cim però dormint en el

refugi. Val la pena veure sortir el sol

des del mar però des deis 2.464 m

d'alçada, enmig de la neu de Pi

rineu. A part d'això, mirant al sud,
els Ilumets de molts poblets de

Catalunya van donar un encant

extra al sopar.

Les Agudes
La relativa proximitat amb casa

meva m'ha permés anar-hi a

esmorzar un parell de vegades
amb un paisatge diferent de l'habi
tual. Llevant-se ben d'hora i amb
un termo preparat el vespre abans

vaig poder gaudir de la sortida de
sol darrere de la desembocadura
de la Tordera. De seguida es van

omplir de tonalitats ataronjades les

neus del Matagalls i de la franja del

Pirineu que va del Canigó al Port

del Comte, mentre a poc a poc les

fondalades s'anaven despertant.

Montcalm:

Durant algunes temporades hiver

nals em van proposar anar a fer un

bivac en un cim del Pirineu el cap
de setmana més proper a la lluna

plena de febrer. M'hi vaig afegir
l'any que, es va anar al Montcalm.

Pel desnivell de gairebé 2.000 m

que calia fer alguns vam optar per
sortir divendres i fer un primer bivac
en un prat de L'Artigue. El dissabte

pujàrem tranquil· lament i un cop al
cim vam palejar per fer esplanades
a la neu per estar còmodes i arre

cerats. Quan ja fosquejava arriba

ren els altres amics mentre un sol



Text i fotografies: Eloi Figueras

molt encalitjat s'amagava darrere
de l'Aneto. Encara vam poder
veure la sortida de la lluna, però el
cel es va tapar i ens llevàrem amb

alguns flocs de neu a la cara. Ho

vam arreplegar tot ràpidament i cap
avall; el dia no aconsellava pujar
muntanyes però nosaltres ja en bai

xàvem i vam poder recordar l'expe
riència en el refugi de Pinet al vol

tant d'unes begudes calentes.

Cauarère

Un cap de setmana de juliol que els

metereòlegs preveien totalment
anticiclònic vam decidir repetir l'ex

periència de dormir en un cim.
Volíem arribar als Culfreda però de

camí el Cauarère (2.902 m) ens

oferia algunes esplanadetes i vam

decidir quedar-nos-hi. Una bona
tria: a llevant el Posets es mostrava

majestuós damunt la glacera de

Llardana, amb els Eriste a la dreta i

l'Aneto a l'esquerra mostrant-nos

la canal Estasen per darrere del

Bachimala; a ponent destacaven
les Tres Sorores i més a la dreta el

Vignemal sortint per darrere de les

Crestes de Troumouse. A més a la
Vall d'Aura estaven de festa perquè

hi havia acabat una etapa del Tour
de França i hi feien focs artificials.
D'allà baix estant devien ser molt

espectaculars però a nosaltres ens

semblaven. poca cosa en compara
ció a les muntanyes que ens envol
taven. l'endemà, en poc temps,
vam assolir les tres puntes del
Culfreda i vam tornar a la vall per
celebrar amb un bon dinar una d'a

quelles sortides que engresquen.

Cotiella
A primers de novembre també amb

previsió de bon temps i amb quatre
dies de festa per davant vam pen
sar a anar a fer un parell de bivacs.
És època de dies curts i nits llar

gues i als dos cims hi vam arribar ja
fosquejant. AI Cotiella vam sortir del
final de la pista a I'lbon de Plan i
d'allí al Collado de Aibon, al refugi
d'Armeña i fins al cim. Ens vam

arrecerar en unes explanadetes
amb neu protegides per petits con

traforts, damunt l'espectacular Era
de las Brujas. La nit va ser freda i al
matí el gebre cobria els sacs però
aviat ens vam reanimar amb l'es

pectacular sortida de sol que va

donar un bonic perfil al massís de

La Maladeta i bonics colors a Les

Tres Sorores. Llevant-nos d'hora
vam poder gaudir de la visió de

Mercuri i Venus, que aquells dies
estaven molt a prop un de l'altre. El

descens el vam fer per Las Brujas,
Collado de Ribereta i Lavasar, com

pletant un bonic circuït al massís de
Cotiella.

Casania

Per l'endemà havíem pensat en el

Salvaguarda però es feia tard i hi

hauríem arribat ben de nit. l'al
ternativa va ser el desconegut
Casania (2.375 m), a prop del
Collado de Sahún, a la pista que
comunica la vall de Plan amb la vall
de Benasc. Tot un encert. A menys
de 400 m de desnivell del cotxe

estàvem en un fantàstic mirador
sobre tota la vall de Benasc. Vam
haver d'aplanar-ho una mica i d'ac

ceptar les mirades estranyades de
les ovelles que pasturaven a prop,
però, un cop tret el gebre, vam

poder passar una bona nit. En la
volta de l'horitzó es distingien el
massís del Cotiella, les Tres

Sorores, amb els poblets de Gistau
i Plan al davant, i un petit trosset

del Vignemal a la seva dreta, una

majestuosa visió dels Eriste i el



Posets al darrere, tot el Massís de

La Maladeta, la Cresta de Besi

verri, ... AI vespre s'anaven apagant
les llums ataronjades, rosades i bla

voses del cel i s'anaven encenent

els llums dels poblets: Eriste,
Benasc, Cerier,... i les cons

tel·lacions: l'Ossa Major, Cassio

pea, Orió, ... Un paisatge del qual
ens sentiem espectadors privile
giats mentre cuinàvem uns maca

rrons amb cansalada.

Altres cims ens esperen

En muntanyisme, amb salut i

mapes, se'ns poden ocórrer infini

tat de projectes. De casa estant

penso en el Montsià per la bonica

vista que té damunt el delta de

l'Ebre o el Canigó, que deu ser

com el Costabona però més.

També el Moncayo en un net ves

pre d'hivern i tants d'altres. Però

com que el millor és conèixer l'opi
nió dels que hi han estat em per
meto transcriure alguns dels cims

aconsellats per Jacques Jolfre en el

seu article Horizons en feu:
• Pic d'Orhy: S'aixeca majestuosa

ment damunt de muntanyes
modestes.

• Anie: Magnífica visió del rascler
de La Pierre St-Martin.

• Peña Col/arada: El fet d'estar

situat al sud del Pirineu li dóna

molt bona visió.
• Balaitous: Amb el Vignemal a lle

vant. S'hi pot portar a amics i

veïns, no hi manca lloc.
• Salvaguarda: Hi caben quatre o

cinc persones. AI matí la glacera
d'Aneto brilla com l'or.

• Aneto: Cal vigilar a l'estiu; en cas

de tempesta no es pot sortir

corrents ...
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• Mont Valier: Bon mirador sobre

les planes de l'Arieja i els cims

tant a llevant com a ponent.
• Carlit: Magnífic mirador. Amb bon

temps, els Monts Maleits es reta

llen a l'horitzó.
• Pic de Madres: Amb una caba

neta al cim, útil per si canvia el

temps.
• Pic de Vignemal: Henry Russell hi

va dormir més de Î 00 vegades i

va fer construïr la cova que hi ha

prop del cim i que ens pot fer

servei en cas de necessitat.

Jacques Jolfre ens diu: "No us

moriu pas sense haver-hi fet

bivac".
• Tail/ón: Hi ha prou lloc. A ponent

ofereix una bonica vista del Vig
nemale; a llevant, la gran massa

del Circ de Gavarnia.
• Mont Perdut: Bon mirador sobre

tots els tresmils del Circ de Ga

varnia.
• Pic Lang: És preferible al Neou

vielle, que només té blocs de

granit al cim.
• Posets: Hi ha lloc; res no tapa la

visió en 360°.
• Perdiguero: És el cim més enlai-

rat de la carena fronterera de la

vall d'Estós i el que té una millor

visió.

El llistat és inacabable. Ben segur

que prop de casa nostra hi ha

algun cim des d'on es domina la

població on vivim. Si hi anem a

dormir podrem veure com són el

capvespre i el despertar del nostre

poble o ciutat.

Alguns consells

No és la meva intenció descobrir

res nou sinó només recordar coses

òbvies que cal tenir en compte per

dormir a les alçades:
• El bon temps és tant o més de

sitjable que en qualsevol de les

excursions o escalades que fem.

Si bé pot ser tota una experièn
cia fer un bivac enmig d'una tem

pesta, el més recomanable és un

cel serè per poder gaudir del pai
satge i les canviants coloracions

de l'entorn. Com escriu J. Jolfre,

alguns núvols poden donar

encara més color però si tapen
els raigs del sol s'ha acabat l'es

pectacle. Cal sortir doncs amb

una bona previsió meteorològica
i no oblidar que un fort vent se'ns

pot endur la roba d'abric, la pluja
fer-nos agafar un constipat i el

llamp matar-nos directament.
• El cim escollit ha de tenir tantes

superfícies relativament planes
de 2 x 0,8 metres com gent
anem a l'excursió. Cal haver-hi

estat abans o deduir-ho dels

mapes, estructura geològica,
preguntar-ho a qui hi hagi es-



tat, ... Si la nostra parcel·la està

aprop d'un precipici no estarà de

més fer-hi un petit mur que ens

permetrà dormir més tranquils.
• A l'estiu, als cims refresca i a l'hi

vern, als Pirineus podem arribar a

-15°C o fins -20°C. Als sacs, la

ploma és el que ofereix una millor

relació pes/aïllament; millor si és

amb cremallera de dalt a baix,
models que s'acostumen a

poder empalmar entre ells per si

es va amb algú amb qui s'està

especialrnént ben avingut/uda.
Les fundes de bivac no són

necessàries si el sac és bo i fa

bo, en tot cas que siguin transpi
rables; també n'hi ha de dobles.
En nits de lluna plena (la forta
llum pot dificultar dormir a algu
nes persones) o de molt fred va

bé que el sac ens permeti tapar
nos de cap i tot. No oblidem la

. barretina (es perd molta escalfor

pel cap) i uns guants prims que
ens permetin cuinar i fer fotos. Si

es va a llocs amb neu la pala és

imprescindible per fer-se un

replà. La màrfega és important a

qualsevol època; alguns amics

en porten dues per estar més

còmodes.
• Als cims no hi ha aigua. Si no es

preveu que hi pugui haver neu

serà convenient pujar-ne força,
entre 2 i 3 litres per persona

(beguda, cuinar per sopar i es

morzar)
• És convenient que el fogonet es

pugui estabilitzar en terrenys no

plans i si té paravent millor.
• Va bé arribar a una hora prudent al

cim, tant per preparar-se un bon

jaç i una bona cuina com per no

perdre's l'espectacle del capves

pre. Això pot obligar a sortir aviat

del matí però I'endemà tot serà

baixada i també tornarem d'hora.
• Com en qualsevol altre lloc cal

evitar deixar rastres del nostre

pas. Les petites esplanadetes on

hem dormit les podem deixar per

algú altre i el temps ja les anirà

desfent però altres deixalles

poden malmetre l'encant dels

indrets més anhelats pels mun

tanyencs. L'alteració de l'entorn

podria ser motiu perque en un

futur també se'ns arribin a prohi
bir els bivacs als cims.

Per emportar-se el

paisatge a casa

El més engrescador dels bivacs als

cims és el paisatge i segurament
voldrem emportar-nos-el per poder
ne gaudir en altres moments o com

partir-lo amb altra gent. Us dono

alguns modests consells per fer-ho:

• Cal preveure si el cim on dormi

rem pot tenir una bona visió dels

cims que volem fotografiar. Galen

Rowell, en el seu llibre Llums de

muntanya escriu: "Primer cerca la

llum perfecta i després algun ele

ment de la Terra que s'hi adapti".
AI capvespre podem veure mol

tes llums perfectes però de poc

ens serviran si un element sense

interés s'interposa al cim que
volem fotografiar. Des de casa,

amb el mapa, podrem deduir

quin serà el paisatge que veurem

des del bivac que projectem.
• Encara que a vegades podem

apreciar bonics jocs de llums i

ombres; el color, pel meu gust,
quanyacíararnent al blanc i negre.

• Un trípode i un cable disparador
són imprescindibles per captar
les últimes i primeres llums i els

estels. Els trípodes lleugers són

cars i cal valorar el que ens inte
ressa més.

• És recomanable una càmara amb

l'opció de medició de llum pun

tual; sovint els contrasts són

importants i podrem escollir la

llum a la qual volem exposar.
• Una sensibilitat baixa dóna millor

definició i saturació de color, jo
procuro utilitzar 50 ASA.

• Les fotos de la rotació aparent dels
estels al voltant de la Polar dema
nen temps d'exposició de 3 a 6

hores; si la nostra càmara gasta
pila mentre està oberta es pot
quedar sense i l'obturador no es

tancarà mentre no canviem la pila.
• Els grans teleobjectius llumino

sos són pesats, a més de cars.

Penso que és suficient un 180

mm. f/2.8 i un duplicador. de dis-

tància focal, com a complement
al 28-105 mm. que acostumo a

portar. Un filtre polaritzador pot
donar més força a algunes de les

fotografies.
• Un flaix, incorporat a la càmara o

solt, ens permetrà fer fotografies
de nosaltres i els companys
durant la nit.

• Per fer fotografies a constel

lacions amb un 50 mm es reco

manen 30' a f/2; a major distàn

cia focal ja poden sortir una mica

Llums de capvespre damunt el massís de Posets,
amb la glacera de Llardana en primer terme

- Horizons en feu. Jacques Jollie. Revista AlpiRando núm. 125

(octubre 1989).
- Astrofotografia sin telescopio. Pedro Arranz. Equipo Sirius, S.A.

(Madrid),2000.
- Henry Russell. Georges Sabatier. Librairie des Pyrénées et

de Gascogne (Pau), 2000.
- Photosfera. Iñaki Relanzón.Viena Ediciones (Barcelona),

2001.
- Luces de montaña. Galen Rowell. Ediciones Desnivel

(Madrid), 1995.

mogudes. Per fer la foto del

moviment dels estels al voltant

de la Polar triarem un diafragma
fl5.6 o fl8. Les fotos a la lluna

poden exigir 1/125' a f/8, però
amb un teleobjectiu i medició

puntual dóna prou bé. Per a una

informació més detallada podeu
consultar el llibre de P. Arranz.

Si ja ho heu provat coincidireu

amb mi que el bivac a cims és una

bonica experiència; sino us convido

a experimentar-ho i a veure si algun
capvespre ens trobem en algun cim
i podem compartir el bonic espec
tacle que ens regala la natura.•
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Pic Barbet
La clàssica

Text i fotografies:
Joan Gelabert

Aquesta és una ressenya que no

volíem fer fins que descobríssim la

comentada, però alhora descone

guda, sortida directa a la via clàs

sica Salas-Bobo. Fa més de vint

anys amb Josep Orellana, de la

UEC de Cornellà, en vam tenir

prou sortint per la via original.
Recordo que en aquella època, a

causa de l'escassetat d'informa

ció, només el fet de trobar el peu
de via ja era tot un èxit. Anys més

tard, animats per la publicació d'un

llibre gairebé de culte per als

amants del Pirineu, Les 100 millors

ascensions del Pirineu, tornem al

pic Barbet per cercar aquesta sor

tida directa que llavors no vam

saber trobar.

Tal com indicava aquest llibre, en

aquesta nova ocasió vam mirar

sota la cova, però tot es veia molt

descompost, desplomat i difícil, i al

final vam acabar sortint per les pla
ques de la dreta, al no trobar una

línia lògica per l'esquerra.
Recentment, una ressenya a la

revista Desnivel ens va tamar a

engrescar a cercar aquesta sorti

da, però corn que no coincidien les

informacions de la revista i deillibre,
vam decidir investigar pel nostre

compte. Gràcies a unes fotografies
fetes des del cim del Canigó, vam

trobar dos possibles línies lògiques,
però aquestes ens situaven molt

per sota de l'esmentada cova.

Guiant-nos per les fotografies vam

cercar un diedre ajagut, dues tira

des per sota de la cova, just des-

prés del diedre que dóna nom a la

via, a l'esquerra d'un replà herbós.

Als pocs metres hi vam trobar un

pitó i seguint la lògica de l'escalada
en vam trobar d'altres fins a una

reunió. També vam aprofitar per
esbrinar una altra sortida paral-lela
un xic més difícil però captivadora-

ment atractiva. De tot plegat en

resulten dues tirades precioses,
aèries i molt recomanables, que

afegides a les altres donen corn

resultat una de les vies amb més
ambient, completes, boniques i

llargues d'aquest vessant del Pi

rineu.•



Via Sortida directa

del Gran Diedre MD-

es refereix a seguretat i Ia fa tècnicament més asse

quible.
BeHesa: 10

près ens pot do
uar algun ensurt.

Seguretat: 8

Si bé, la via en

general no i:é

tants pitons com

fa uns anys, tarn

poc n'hi man

quen i en al.gI!
nes reunions hi

ha espits. És una

via segura i enca-

ra es pot protegir més.

Material:

Per arribar a peu de via poden ser. útils uns gram

pons o botes de muntanya. !Els últims metres 'fins

dalt de la rimaia són drets i amb neu dura. Per-la VÍa

no calen pitons, però algun pot ser útil sobretot a hi,

part superior. Els friends també àtJiran molt bé,,,igual
que algun tascó mitjà i petit. En êl pas clau necessi

tarem algun estrep.

Aproximació:
Del refugi dels Cortalets, cal sortir per la ruta nor

mal del Canigó. A I'alçada de la bretxa Durier, ens

dirigim camp a través cap a la congesta entre el

Canigó i el pic Barbet. És fàcil identificar la silueta

del gran diedre. La via comença un xic a la dreta per
un terreny més evident però un xic trencat. Els

últims 10 metres són força drets i poden donar pro

blemes, sobretot si anem amb un calçat lleuger.
Descens:

Un cop a l'aresta seguim a l'esquerra per un camí

molt fressat que sense problemes ens portarà al refu

gi dels Cortalets .

..
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Estada per a joves escaladors al

Naranjo de Buines

L'estiu passat, del 29 de juliol al 4

d'agost, es va fer una trobada de

joves escaladors al Naranjo de

Buines, o Pieu Urriellu, com li diuen
ells. Cada any a finals de juliol, la
FEDME organitza i subvenciona

aquestes estades que solen durar
al voltant d'una setmana i sempre
es fan en un lloc diferent. Amb

paraules del vocal de joventut i el

president de la federació espanyo

la, aquestes trobades tenen l'ob

jectiu de promocionar els joves
escaladors en l'àmbit de l'escalada

Via Cepeda
-cara est del Naranjo de Bulnes-

Text i fotografies: Albert Pérez Mayolas

clàssica i alpina i naturalment s'in

tenta que els participants s'ho pas

sin el màxim de bé.

Per anar-hi només cal tenir entre

16 i 23 anys, encara que aquests
paràmetres són bastant flexibles

(sempre hi va algú que els passa o

que es queda curt), estar federat

(en el cas dels estrangers, la fede

ració corresponent s'ha de posar

d'acord amb la FEDME), haver

après els coneixements bàsics

d'escalada i portar cadascú el seu

propi material (és imprescindible
l'arnés, els peus de gat i, sobretot,
el case).

La primera vegada que hi vaig
anar va ser l'estiu del 99, just quan

començava a escalar. Aquell any es

feia a Agulles d'Amitges i curiosa

ment vaig ser l'únic participant
català. En aquella estada em vaig
fer un fart d'escalar i per primera
vegada vaig col-locar friends, tas

cons i algun pitó. L'estiu del 2000

el lloc escollit va ser el Balaitus, als

Pirineus aragonesos. Era un lloc

preciós i molt alpí. Vaig anar-hi amb

dos amics, l'Oriol i el Pau, i ens ho

vam passar de meravella. No obs

tant només vam fer una via al

Balaitus, l'Espolón Elegante, i la

veritat és que ens vam quedar amb

les ganes de fer la Cresta del Diablo

i la via Flematli, però així tenim una

excusa per tornar-hi.

Participants de tot arreu

L'estiu passat, vaig anar-hi amb

l'Oriol, i ens vam trobar tres cata

lans més, dos bascos i dos gallecs
amb qui havia coincidit des de la

primera estada, quatre valencians

dos dels quals també coneixíem,
tres madrilenys de setze anys, tots

del centre de tecnificació de

Madrid, Peter l'austríac, amb qui
també havia coincidit, aquest any
amb un amic i una amiga, un

logronyès, una asturiana i quatre
instructors.

De seguida, havent esmorzat

vam agafar l'autobús fins a Buines,
vam carregar les pesades motxilles

i després d'unes tres hores de camí

per la canal de Camburero, vam

veure per fi davant nostre l'impo
nent Naranjo. El refugi ge Vega de

Uriellu, una petita caseta a peu

paret, amb prou feines es veia.

Un cop al refugi, després d'haver

sopat una favada excepcional, els

instructors ens van aconsellar que

Horari: 45 min. d'aproximació des del refugi, 4 o 5 hores a la via.

Longitud de la via: 350 m.

Dificultat: MD+.

Material: joc de tascons,friends i cordinos.

Equipament: espits i claus.

Època: estiu a finals de primavera a principis de tardor.

Accés: des del refugi s'ha de vorejar la cara nord fins a arribar a la cara est (carni marcat).
Descripció: La Cepeda és la clàssica de la cara est i també la més transcorreguda. Hi con

flueixen gairebé totes les vies. La roca, com a gairebé tot el Naranjo és excel-lent, no obs

tant haurem d'anar amb compte amb les pedres soltes sobretot en els llargs de flanqueig.
El pas clau de la via es troba al novè llarg i l'anomenen El Rompepiés. És un cinquè supe
rior una mica complicat però per sort està equipat amb un espito Passat aquest llarg podem
continuar per la cresta fins alcim o accedir directament als ràpels de la cara sud a través de un

estret forat (aquesta és l'opció més utilitzada).



l'endemà anéssim a les cares est i

sud del Naranjo ja que la cara nord

està bastant desequipada i un pèl
descomposta i la cara oest és la

més llarga amb diferència.

L'Oriol i jo, a més d'un altre Oriol

també de Barcelona ·que es va

apuntar amb nosaltres, vam anar a

la cara est a fer la via Cepeda.
Aquesta és una bonica i clàssica

via d'uns 350 metres amb un únic
V i un altre V+ semiequipada. Tot va

anar molt bé malgrat que érem una

cordada de tres i no vam fer cim

perquè ens vam despistar seguint
els bascos que anaven davant.

L'endemà vam decidir fer des

cans per encarar al dia següent la

Rabadà-Navarro amb més ganes i

més forces. Havíem vingut al

Naranjo amb l'objectiu de fer

aquesta via, i per això ens havíem
mirat la ressenya mil vegades i

havíem demanat consells a cone

guts. Tothom ens havia explicat les

seves peripècies en aquesta via,
ens havien avisat dels passos clau

com la Cicatriz, la Guitarra o el

Salto del Pájaro, nom del qual és

fàcil imaginar l'origen. Fins i tot el

meu pare feia dos estius, en com

plir 50 anys, ens va proposar a dos

amics seus de tota la vida i a mi

d'anar a fer la via per celebrar-ho,
però no havia pogut ser.

Arribava el moment que havíem

esperat. Havent sopat, després
d'unes natilles delicioses, vam

demanar consell als instructors
vam preparar les coses i al llit.

L'endemà a les set quan es des

pertava el guarda, després d'haver

esmorzat, vint minuts i ja érem a

peu de via. El Poli, el madrileny, i el

Pablo, el gallec, també venien i vam

acordar que passessin davant ja
que tenien més grau que nosaltres

i en teoria havien d'anar més

ràpids.

Vam començar la via, el primer
llarg tenia un pas de ôc- i un altre

de ôa--, i el segon un parell de pas
sos de ôa- però estaven molt ben

equipats i es podien fer amb AO.

El tercer llarg, de 45 metres, era

el més complicat de la via, tenia

passos de eo+. 6b i 6a+ i en con

junt donava 6c. Estava equipat
principalment amb pitons i el vam

passar amb un artificial una mica

complicat.
AI quart llarg, en un 6a aparent

ment molt fàcil es van encallar en

Poli i el Pablo i nosaltres també. Era

rar, així que ens vam deixar de pun
yetes i també el vam acabar pas
sant en artificial. Els quatre llargs
restants fins al gran flanqueig no

eren tan complicats però si precio
sos ja que eren molt aeris.

InJent frustrat

AI final va succeir que després
d'una reunió amb ambient penjant
de dos claus enmig de la Cicatriz

vam veure que el Poli i el Pablo

s'havien escapat per l'Anfiteatro de

los Tiros i es disposaven a baixar

pels ràpels de la via Sagitario.
En veure'ns cridaven que féssim

el mateix que s'havia fet tard i un

instructor ajagut dalt dels Tiros de

la Torca ens feia senyals i ens deia

que els seguíssim. Vam pensar-ho i

vam veure que si continuàvem arri

baríem just de nit per fer el bivac a

la lleixa de Rocasolano com havíem

pensat, però encara ens quedaven
molts llargs i una bona trotada. A

més ens estaven dient que baixés
sim i segurament era millor. Així

doncs, vam acabar baixant. Vam

fer un flanqueig fàcil a la dreta fins

als ràpels de la Sagitario i arribàrem

al refugi amb prou temps per des

cansar, hidratar-nos i començar a

sopar.
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Via directa Hermanos Martínez
-cara sud del Naranjo de Bulnes-

Horari: 1 hora des del refugi, entre 2 i 3 hores fins al cim.

Longitud de la via: 150 m més la grimpada fins al cim.

Dificultat: MD

Material: joc de tascons, friends (algun de gros per als Tubos

de Órgano) i cordinos.

Equipament: espits i claus (les reunions són els ràpels de la

cara sur i estan amb parabolts.
Época: estiu o finals de primavera o principis de tardor.

Accés: des del refugi, s'ha de vorejar la cara nord i la de l'est

fins a arribar a la cara sud (cami marcat amb fites).
Descripció: La via normal o Directa Hermanos Martínez és

la més clàssica i transcorreguda de tot el Naranjo. Ataca el cim

per la cara menys hostil del monòlit. És una via molt maca que

transcorre com a tot el Naranjo sobre una excel,lent roca cal

cària. No obstant això, el primer llarg està un pèl polit. És espe
cialment curiós el cinquè llarg, ja que transcorre un bon tros

per unes grans xarreres anomenades Tubos de Órgano. Aquesta
via, tot i ser molt curta, de poca dificultat i tenir gairebé sem

pre molt de trànsit tant de gent que puja com de gent que

baixa, amb el conseqüent perill de la caiguda de pedres, ens va

agradar moltíssim i penso que és del tot recomanable sobretot

si encara no hem fet cap via al Naranjo.

El nostre gran error va ser enfocar

la via amb la idea prèvia de fer el

bivac. Sabíem que els 6c i 6b no

els podríem fer en lliure i en artificial

aniríem lents. Per altra banda, fer
bivac comportava dur una motxilla

amb el doble de pes. Previnguts
per tothom havíem agafat unes

quatre cantimplores, a més a més

dels pícnics i el sac de l'Oriol ja que

pretenia que aquella fos una bona
nit sota les estrelles. Portar la mot

xilla es feia realment esgotador i

l'escalada es feia més cansada,
difícil i lenta. Crec que el millor enfo

cament d'aquesta via és anar-hi
ben fort, tenint el 6b per la màniga,
començar fins i tot quan encara és

un pel fosc (no passades les vuit

com vam fer nosaltres) i sobretot
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no anar-hi amb la idea de fer bivac

i així posar-s'hi amb el mínim de

pes. En teoria s'acostuma a tardar

entre vuit i onze hores. Nosaltres

havíem fet ja la part més difícil però
encara ens quedava el gran flan

queig que es veu que té unes vistes

impressionants i ni més ni menys

que catorze llargs més.

Tot i haver-nos quedat a menys
de la meitat de la Rabadá vam que
dar rebentats, però només ens

quedaven dos dies als Picos i de

fet encara no havíem fet cim al

Naranjo. Així doncs, l'endemà vam

fer la gran clàssica per la cara sud,
la Directa Hermanos Martínez.

Aquesta via és de fet la baixada de

moltes altres ja que és la més curta

i directa de la cara sud i

està equipada per fer

ho. Només té un cinquè
senzill a l'inici. Arribant a

dalt, l'últim llarg de IV és

molt bonic ja que es

puja un bon tros per
unes grans xarreres

anomenades Tubos de

Órgano.
L'arribada al cim va

ser tota mística. En

voltats de boira i gairebé
plovent, ens esperava
en el punt més alt una

petita mare de déu de

pedra que vam aixecar

triomfalment. Va ser

magnífic estar una esto

na allà dalt, tot i no

poder gaudir de les més

que segures vistes so

bre els Picos de Europa.
L'últim dia, el temps es va aguan

tar i vam fer la via Amistad con el

Diablo, a la cara est. Els instructors

la recomanaven i és que realment

tenia alguns llargs preciosos, en

especial el cinquè llarg, que seguia
una línia en diagonal de concavitats

a la roca. Als últims llargs, la boira

va començar a pujar i de mica en

mica ens vam anar xopant de

minúscules gotetes. Era ben bé

com si estiguéssim dintre del núvol,
com més baixàvem més grans eren

les gotes i en arribar al refugi ja era

pluja i no boira el que ens mullava.

L'endemà a primera hora del matí

i encara sota la pluja ens vam fer

una fotografia davant del refugi i

vam començar a baixar pel mateix

camí que feia una setmana ens

havia costat tant de pujar. Aquesta
vegada en un moment vam ser a

baix, tot i que el camí era ben bé un

fangar.
Un cap a Oviedo el repartiment

d'adreces fou general com de cos

tum. Tot seguit ens vam acomiadar

de tothom, això si, com a molt tard

fins a la pròxima trobada de joves
escaladors, que sembla que serà

als Pirineus catalans.•

fatxA âcMlCA

Horari: 45 min. d'aproximació des del refugi; 3 a 4 hores fins als ràpels de la cara sud,
1hora més si es vol arribar al cim.

Longitud de la via: 200 m fins als ràpels, 100 m més fins al cim.

Dificultat: MD+
Material: joc de tascons,friends i cordinos.

Bquipamentr espits i claus (reunions amb espits).
Època: estiu, finals de primavera, principis de tardor.

Accés: des del refugi, cal vorejar la cara nord fins a arribar a la de l'est (no té pèrdua).
Descripció: Via molt maca i elegant sempre sobre una roca excel·lent. Els passos clau

sempre estan equipats però els tascons i els friends ens faran servei (sobretot si pretenem
fer cim).És especialment curiós el cinquè llargja que ressegueix un camí vertical de con

cavitats a la roca. El llarg de cinquè superior és molt :fi. però està molt ben equipat. Un

cop a la sisena reunió, si el que volem és arribar als ràpels de la cara est, és preferible flan

quejar a la dreta fins a la reunió de La Luna i Pájaro loco i des d'allà continuar

flanquejant fins als ràpels. L'altra possibilitat és continuar per la via Cepeda fins al cim o

escapar-nos per un forat que hi ha a la novena reunió de la vía Cepeda fins als ràpels de

la cara sud.

Via Amistad con el Diablo
-cara est del Naranjo de Bulnes-
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els diferents serveis i organis
mes de la Generalitat de
Catalunya i sobre infinitat de
serveis d'arreu del país.
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Generalitat de Catalunya
www.gencat.net
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UEC de la VaU del Tenes
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Noesperm

•••••• itinerari

1 h57' Poua de glaç 7.430 m 570 m. Ca

jant per un corriol que acaba a l'entra

ping. Seguim per la pista i quan arribe

que ve de la riera enmig d'un grup de
fem pujant i de seguida ens desviem

seguint una tanca de xiprers que baix
de LLobateres.

Vista general del Puig d'ülena i de "antic sanatori

Introducció

El puig d'Olena és un turó arrodonit de 819 m d'alçada
situat entre el riu Rossinyol i la riera Tenes prop de la carre

tera de Sl. Quirze de Safaja a Centell S' i ri s del

Signatura:

Data: .........

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

Nom:� � Cognoms:'L- --'

Adreçaposuù:� �------------------�

Població:.._ .... Comarca: �

Tel: .._ ___' Fax:� � Codiposuù:� �

Correu electrònic: � �_ DNI: ...

Dades bancàries:

Entitat! I I I I Oficina �I��_I D.Cm Número de compte ..I ...................,__._....................._._._......_._......,__.,...................!..-__



El Jacint Verdaguer excursionista

vist per Joan Maragall
Ara que institucionalment s'ha constituït la comissió per
commemorar el centenari de la mort del poeta Jacint

Verdaguer s'organitzaran exposicions, actes acadèmics,
conferencies, jornades, etc. i en tots el que prevaldrà, per

sobrers mèrits, serà l'aspecte literari. Però a nosaltres el

que ens interessa ressaltar per sobre de tot és el

Verdaguer excursionista.

El 16 de gener de 1886, en publicar el poema Canigó, el

literat i pioner muntanyenc Carles Bosch de la Trinxeria

escrivia des de la casa seva a la Jonquera una carta a

Verdaguer en què li deia: "he savorejat el seu admirable

poema. La part descriptiva és d'escrupolosa exactitud. És
veu que vostè ha recorregut els nostres Pirineus ja que el

seu llibre és una vertadera guia que serà útil a tot

excursionists". Bosch refermava aquesta tesi el 20 de

novembre a La Veu del Montserrat: "El poema Canigó, a

més d'ésser formós i grandiós, és també un fidel guia
geogràfic que l'excursionista pot seguir sense reticències.

És coneix que mossèn Verdaguer abans d'escriure el

poema ha volgut veure personalment el que descriu. Jo

que he recorregut tantes vegades la serralada pirinenca i

el Canigó he seguit escrupulosament el poema,
comprovant els relats i descripcions i els he trobat

exactíssims fins en els més petits detalls. Sempre s'hi

respecta la geografia i la topografia dels Pirineus... ".

Aquests comentaris ens esperonen a voler conèixer

amb més inquietud el vessant excursionista del poeta,
però el nostre problema es què, a part d'una única

conferencia donada a l'Associació Catalanista

d'Excursions Científiques, de la que era soci des dels

inicis, no trobem cap més font que ens serveixi per saber

com entenia ell la seva afecció muntanyenca i com la

vivia dia a dia. Afortunadament, però, hem pogut llegir
l'escrit d'un altre poeta, Joan Maragall, el14 de

desembre de 1904, on ens parla del Verdaguer
excursionista: "No hem d'alabar-lo com a poeta, que no

ho necessita,: hem d'alabar-lo com un dels nostres, i dels
més assenyalats, perquè ningú guanyà en seguir amb
amor la terra nostra i en escorcollar-hi l'ànima per
l'amplitud dels plans i els replecs de les muntanyes; i

pocs com ell hauran pujat als cims solitaris i hauran baixat
a seguir el curs dels rius a les valls (. .. ) Aneu a on aneu de
la terra catalana, en cada camí us semblarà sentir-hi les

petjades, en cada casa la veu i en cada bosc veureu

voleiar fugitiu entre les soques un pany negre del vestit

sacerdotal d'en Jacint Verdaguer."

Maragall admet d'entrada el mateix problema, que la

semblança comença dient que com a excursionista

Verdaguer manté un equilibri entre dos estereotips. El

primer, el de qui practica el nostre esport, que prové de la
ciutat i sent una gran passió per la natura -Maragall la

defineix com a "sobtada i delirant"-, una admiració amb

un desig que creix sense 'fi: "cada f/or del camí, és una

meravella, una posta de sol el fa plorar, el pas d'un vol

d'ocells es una immensa alegria, la muntanya mig
emboirada es un sublim misteri i pujar a la congesta es

solament per tocar la neu com una criatura". I el segon, el

de l'home del camp amb una visió més reposada que
coneix bé els senyals del temps, els perills de les

muntanyes, els camins que fan marrades, les virtuts de

les herbes i les fonts, els millors llocs per el repòs i el nom

del les contrades, que es fixa en la mena de vegetació, en

la naturalesa de la terra, en els tipus de conreus i, en

definitiva, en la configuració de tota una contrada: "En la

seva impressió no s'hi troba mai aquell desfici nostre,
aquell encaterinar-se a cada revolt del camí (.. .). Si parla
d'un cim alt, diu senzillament que és alegre; si parla d'una

font, que l'aigua és freda, d'un coll diu que hi ha una forta

pujada, que al cingle hi ha un mal pas i que l'anar per el

món vol delit i bona cama".

Jacint Verdaguer ho descriu tot: on acaben els herbeis i

comença el bosc, si aquest es d'avets i quan comencen a

predominar-hi els faig. En els camps de conreu ens diu si

el blat es verd a ja està a punt de segar. Igualment, ens

explica la història i les llegendes, i

s'atura a descriure els estils

arquitectònics dels monuments amb la

sobrietat i la timidesa d'un estudiant. I

de tant en tant surt el poeta èpic amb

descripcions metafòriques com la

que fa de la desfeta dels avets de

Sant Joan de l'Erm en la seva anada

per l'Ait Pallars. I per últim, però no

menys important, l'amor a Catalunya,
que Maragall defineix com l'anima

del nostre excursionisme i que

podem resseguir en les
constants comparacions que fa
en les seves visions deis Alps:
"Oh! Catalunya estimada com em

persegueix la teva formosa imatge per
tot arreu, i com les muntanyes més altes

em fan pensar amb les teves. ( ... ) Oh! Montserrat,
Montjuïc, Montseny, Canigó, jo us veig passar davant els

meus ulls, que ploren d'enyorament, un darrera l'altre. I

vostre dolç record s'uneix a la calitja per distreuren's de

l'enlluernadora vista de la Junfrau vestida de glaç i del

Mont Blanc coronat de 'neus eternes."

Joan Maragall resumeix el Verdaguer excursionista com

un capellà fonamentalment pagès i altament poeta. Per
això l'acaba anomenant "cap de brot de la Renaixença
literària i de la llengua del seu poble". Aquesta descripció
que Maragall fa de Verdaguer, no crec pas que pugi
ésser millorada, ja que correpon amb el perfil sentimental

i excursionista dels pioners de la nostra dèria i esport
més que centenaris.

Jaume de Ramón i Vidal

exeurslenísree 15
309



ëduc-acciô mediambiental a Torredembarra

La platja dels �\_¡�U:rlk;:l:r))';:l:r)::.5
un dels últims medis

,

:r)�lkU/�lt� JJ'�QI¿lb)
de Catalunya

Text i fotografies: Marc laneras Casanovas
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La pluja que de bon matí rentus

sejava Barcelona el passat diu

menge 8 d'abril, i que es va mante

nir feblement al Tarragonès encara

una bona estona més, no va dis

suadir pas la Secció d'Iniciació a

l'Excursionisme InfantiL i Juvenil

(SIEJ) de la UEC de Gràcia d'anar

a conèixer i col.laborar en l'espai
natural dels Muntanyans-els Salats

de Torredembarra. Aquest era l'ob

jectiu de la jornada d'educació i

acció (Educ-acció) mediambiental

d'enguany; i és que, com han

observat els ecologistes locals, al

pensar en un espai natural el pri
mer que fem és imaginar un parat
ge de muntanya i ningú no propo
sa una platja. Però el litoral també

té els seus ecosistemes naturals

propis i característics, de gran inte

rès i extremadament maltractats.

Ecosistema

amenaçat

Tot i ser pràcticament l'últim reduc

te de platja que s'ha salvat de l'edi

ficació i la pavimentació, la forta

pressió humana estiuenca és

encara, mentre no aprenguem a

valorar-lo, una amenaça per aquest
menystingut però ric ecosistema.

'Afrontant aquesta situació, el Grup
d'Estudi i Protecció dels Ecosis

temes del Camp (GEPEC) gestiona
l'espai natural dels Muntanyans en

conveni amb l'ajuntament de

Torredembarra.

"Muntanyans" és el nom que
reben les dunes en aquest poble i

són de la sorra més fina que ens

regala la mar. Per la seva porositat



s'esmunyen els nutrients necessa

ris per a la vegetació que malda

per arrelar-s'hi i que permet fixar les

dunes i evitar que el vent les faci

avançar terra endins: és un ecosis

tema extrem i fràgil. Si a primera
línia de mar trobem la platja i la

barrera de dunes, just darrere s'hi

formen els solsonars de llims que

estanquen l'aigua aportada per la

pluja i el mar, tot formant mares

mes que en arribar l'estiu s'asse

quen fins a restar-ne una crosta de

sal. És per això que prenen el nom

de "salats".

Els voluntaris que hi treballen van

fer descobrir als joves excursionis

tes, amb explicacions per separat,
les claus d'aquest ecosistema lito

ral i la possibilitat de compatibilitzar
el bany i l'esbarjo amb la conserva

ció natural.

Les tasques
desenvolupades

Un cop ben situats en l'entorn i

esmorzats, ja dlstributs en els qua
tre grups d'edat habituals, van ini

ciar-se ben variades tasques de

conservació de l'espai natural:
• La neteja manual de la sorra és

l'alternativa a l'ús de la màquina
que desarrelaria les plantes i

destruiria els nius dels ocells,
entre els quals destaca el corriol

camanegra.
• En destriar l'origen de la brossa,

d'aportació marina a directament

dels platgistes, s'elabora una

estadística que ens revela el baix

grau d'utilització de les papereres.

• Amb la plantació de joncs (com
punxen els diablorins!) en els

corriols dispersos es busca la

concentració en les passarel.les
existents dels accessos dels

càmpings a la platja, ja que la

petja humana a les dunes n'ac

celera l'erosió.
• Una enquesta sistemàtica a la

gent que passeja per la platja és
la manera de conèixer la percep
ció que el visitant té d'aquest
espai per tal d'enfocar noves ini

ciatives.
• L'anterior punt es complementa

amb una adequada informació,
mitjançant tríptics i conversa,

amb qui ignora l'interès d'aquest
espai.

• En uns cartells penjats als pla
fons informatius dels principals
punts de pas s'anunciava la

següent visita guiada que el

GEPEC fa cada primer. diumenge
de mes.

• Es va reforçar la tanca d'encan

yissat que aïlla la llacuna més

propera a Creixell dels camins de

pas i el brogit banyista, alhora

que fa més efectiu l'aguait que hi

ha per a l'observació ornitològi
ca.

Val la pena visitar-lo

Com a dades més remarcables,
d'una banda es pot dir que, de les

diverses comunitats vegetals que
s'hi descriuen, una és única al món

i, de l'altra, que representa el quart
indret de Catalunya en nombre

d'espècies d'aus observades.

Entre les tasques de manteni

ment i protecció que duen a terme

regularment els voluntaris dels

Muntanyans, hi destaca el punt
d'informació de Cal Freu, situat al

seu extrem sud, al costat del Club

Marítim Torredembarra. A més de

les seves indicacions, també

podeu moure'us seguint l'itinerari

que proposa la guia Massís

del Garraf i conques de l'Anoia, del
Foix i del Gaià de X. Bayer i C.

Guasch, volum 23è de la collecció

Azimut de l'editorial Cossetània

(vegeu-lo a les novetats editorials
de l'Excursionisme núm. 306 del
mes de gener).

En aquesta activitat van partici
par-hi un total de 82 membres de

la Secció d'Iniciació de la UEC de

Gràcia: 28 nens/es del Ir grup, 22

del lin, 11 nois/es del llir grup i

5 del IVt, amb 16 monitors/es. En

acabat, i un cop feta una recapitu
lació de tot el que s'havia vist i fet,
tots plegats van dinar vora el mar.

A mesura que havia anat avançant
el dia, el cel s'anà descobrint i

regalà una tarda ben assoleiada

per fer diversos jocs, fins que, a bo
i sense temps per berenar cinc

metres de coca amb xocolata, van

fer cap ràpidament a l'estació per
al retorn amb tren a Barcelona.•



Text ¡ fotografies: F. Xavier Ambròs ¡ Huguet

Hi IJa 'Olles del planeta qlle s II/pre cus hall quedat II/olt IIlIlIyalle's u/

tots els aspe tes. o 1I01l/és perln distén ia ql/i/ù1I1dl'ica,silltÍ trill/bé

perqll' sovint eHS l/ avril: I poca jllfimll I ió i ql/clll [a tenùn /lO/li S fa
r�fèrència � problrllles treus. Aql/csta premissa es conipleix amb els
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entrenen , ics ri s Iu i ) (lfllle t -s t l'l'VS II - ti en fJ bUt, i n rant

aspectes com IIIlS paratges naturals ïmics, la fll/I/fl sal1Jatge en uns

hàbitats poc explotats turisticament...

L'objectiu d'aquesta ressenya no

és altre que acostar la mirada
sobre aquesta zona d'Àfrica. És la

referència d'un viatge fet durant el
me d'aga t de I' ny pa sat, quan
vam recórrer un 5.500 m en un

camió en el qu I I cal havi
est t substltuYd per un cerro e

ria semblant a la d'un utobús, on

no hi havia finestres sinó unes

lones enrotllables que permetien
una visió òptima. També cal remar

car que el ritme de la ruta no per
metia fel' gaires concessions al

confort.
L'ltlnel ri 'Inici Namrbl, E tat

molt jove -índependent de Sud fri
ca des de 1990-, que té una upse
frcle com dues vegades la penfnsul
Ibèrica però només un milió i mig
d'habitants, per la qual cosa és con

siderat un gran museu natural. De

fet, va ser el primer pafs del món a

incloure la protecció del medi am

bient en la seva constitució.
El pars pren el nom d'un lloc fas

cinant: el desert del Namib, consl
derat el més antic de la Terra. Un
mar de dunes que paden arribar als

300 m d'alçada s'estén uns

2.000 Km aillarg de la costa sud

oest africana. Ës aquí on viu la Wel

witschia mirabilis, una raresa botà

nica qualificada de fòssil vivent, ja
que pot arribar a viure més de mil

anys. La planta està separada per
sexes i té unes fulles amples I retor

çades que surten al nivell del terra i

que II donen un aspecte especial.

El desert del Namib té diferents
sectors. Algun d'ells és parc nacio

nal, com I del Namib-Naukluft. Una
de le poque entrades és la de

e l'lem on hi ha uri petita zona

de ervel ue es IIn"lt un terreny
dl mp d ,I vabos I enzlmi) ,A
4 m del e rnp ment, el riu Ts u

clîaub ha exc vat un estret congo t

entremig d'una zona de conglome
rat, constituint unes gorges estretes
i profundes. És un lloc inesperat ja
que, a primer cop d'ull, l'orografia
del terreny embla plana, però al

mig hi h el t -II 9 alògic. Només
I' prop r-ne velem per ot 1î0 tre

el p que el riu h exc vat. Per
e u de la profunditat d I congo t,
hl ha ombra, e qus permet que
es mantinguin basses d'aigua on

creix vegetació i que, per tant,
atrauen nombrosos animals.

Però és necessari recórrer 65 Km

dins del desert (els cinc darrers úni

cament en 4 4) per arribar a Sos-

Llavlei, Lina gran llacuna eca cus
con tltuel un depressió envolt -

da per le dunes mê Ite el
m n. arra ê de color verme

lló i el sol, . mb el transcurs de le

hores, li fa vari r el color. El vent,

segons bufa, els dóna la forma de

mitja lluna, d'estrella a de formes

acanalades. Pujar-ne una és una

tasca feixuga, però l'esforç paga la

pen ,ja que ens permet tenir una

bon vi ió de l'incomparable con

junt d dunes del N mlb, I u Iment
ê fatigo I pujad I fama a

Dun 45 -anornenad -I r perquè
e tà a 45 Km del e rnp rnsnt-,
excel-lent mirador per contemplar
la poste de sol al desert. El canvi

constant de color de la sorra i de la



llum, sseguren un IT1 gnrfic asp c

t cie. Però un cop des paregut el

sol, és necess ri IT1 l'X I' de pres

perquè el parc nacional t nca I està

prohlott tot e plaçament per l'In

terior. Un cop I camp ment, po
dem rnlrar I l'liti I cel

no turn i veure bon p rt de le
e n teH clons vi Ibles l'Hsml f�ri

ud €In acu t poc de I' ny: I
creu del Sud, Escorpi, Sagitari ...

Quan surt la lluna plena, el campe

ment s'omple d'una tènue llum que

ens permetrà rnours'ns sense cap

tipus de llum artificial.
L'endem cobrim la di tàncl

d'uns 350 Km direcció nord. La
e l'retera, com le de 1m-jar p rt

del p (s és de g v i trave s

p tge de gran rides ,de con

tI' st de formes i colors, d vari -

cians d'estrats i roque i, sorpre
nentment, amb fauna: estruços,
orix passant...

A l'apropar-nos a l'oceà, la tem

per tura i el paisatge canvien radl

c slment, El oc de l'all'6 calent del
de rt I el fred del corrent m rltlrn

e Benguel (provinent de l'An
tèrtld I que b ny tot I ca t de
N ml- i ) provoc den a b ne

de boil' I fI' nj ca t nera i
també l'entrada d'ire fred cap a

l'interior. En aquest ambient es tro

b� l'únic port d'aigües profundes
de Namrbla, el de Walvis Bay.
Aquesta població no v ser cedida

per SLid frie fins al e p de qu tre

anys de la Independ ncl ,j que
és un de les ba e mé Im

port nts de I Indústl'l pe quer
de l'Atlàntic Sud. HI h f ctorle

amb flotes pesqueres de gairebé
tot el món. Davant de la ciutat hi lla

una llacuna poc profunda d'unes

45.000 ha catalogada com a reser

va natural, densament poblada per

flamencs I pelicans.
A 35 Km hl ha la ciutat de Swa

I oprnuod que, amb el seu vell Ire
colonial alemany, s'ha convertit en

a les cataractes Victòria

Cape Cross, el paradis de les

foqUQS

Se ulnt I co t en dlrec Ió nOI ,

un 120 Km de Swal a mund hl ha

I rsserv d C pe Cross. El nom

del lloc té el seu origen en I creu

que hi van posar els primers colons

portuguesos a finals dels segle XV.

Aqur hi ha un de les cancentra

cion més gran de foques d'Àfrica
(entre 80.000 i i 00.000). Són fo

que de pel del C - P, nomen des

popul I'm nt foque orellude, Ja
Lie iferèncla' Itres pècle

t nen orelles. Aque t punt fred de
la ca ta -an,b boires b i es, les
dunes a prop i el corrent fred de

Benguela que porta gran cuantltat
de plàncton, peixos i petits crusta

cis-, és un lloc ideal per a I repro
ducció d'aquesta espècie. La

majori de les crie nei en c p al
novembre I dur nt un any est n

m m nt. En sobt que tolerin I

pro Imitat de l'hum fin tan poc
metres, però cal tenir en compte
que si se supera aquesta distància

paden ser molt agressives. Cape
Cross és un lloc extens, on entre

una gran cridòria es veuen cries

perdudes que busquen la seva

mare, mentre altres mamen o dor

men plàcidament. Paraí-leíarnent,
els e emplars adLllts cerquen men

jar a l' igua, però a prop t mbé hi

h depred dors com el cl,
l'espera de poder c ç I' algun cri

perduda a ferid .

Continuant I rut cap l'e ti des

prè de no g ires quilòmetres per
cal'I'eteres de grav , I tempe tura

envi obt d. ment. El'1rern que
d n el fred i l'oc I torn m I
de ert m de ol t I tòrrl . Vo-

regem el Brandberg, Muntanya
Cremada, massís que, amb el cim
de K6nlgstein de 2.579 11Î, és el
més alt de N mfbi i el gran repte
del esc I do . El nou es en ri és
el D maral nd, on I de ert

ben . Lill regió
e peclal, c r etern

z da per les planures ondulades,
muntanyes, terres deshabitades i
uns colors sempre canviants.

Aquest aspre territori ma tra Lina

de les col-lecclon de gravats
sobre pedI' mé gran d'Àfrlc:
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Twyfelfontein, amb 2.400 petroglí
fids d'uns 5.000 anys d'antiguitat.
La majoria dels gravats representen
gaseles, girafes, estruços i figures
humanes. Els arqueòlegs creuen

que van ser obra de xamans i

tenien la finalitat d'assegurar una

bona cacera.

En aquest territori també trobem

l'anomenat bosc petrificat, un dels

llocs que donen a Namíbia aquest
aspecte tan particular. No és fàcil

trobar fenòmens naturals d'aquestes
característiques: grans quantitats de

troncs fòssils, escampats, molts

d'ells sencers, altres de trencats, en

els quals és fàcil observar les anelles

de creixement del tronc. Alguns dels

millor conservats tenen desenes de

metres de llarg i es creu que la seva

edat és de 200 milions d'anys.
Aquests troncs van ser arrossegats
per alguna riuada gegant i van que

dar dipositats on són actualment.

20 excursíonísme

Prosseguint la ruta en direcció

nord, cap a la regió de Kaokaland,
ens sorprèn una parella dels gaire
bé extingits elefants del desert. No

són cap subespècie, només ele

fants adaptats a aquestes àrides

terres, que poden aguantar 4 dies

sense beure o desplaçar-se fins a

60 Km per buscar aigua, i que són

molt difícils de veure

En territori dels Himba

Fem nit al canó d'Hoanib, un dels

pocs rius de Namíbia que porten
aigua tot l'any. Eilloc té poquíssims
serveis, però un gran encant natu

ral. A l'endemà continuem pene
trant en el paisatge muntanyós de

Kaokaland, fins al territori dels

Himba, una tribu nòmada que fa

migracions estacionals amb els

seus ramats a la recerca de noves

pastures i que intenta mantenir la

seva ancestral manera de viure. El

que crida més l'atenció és la tradi

cional indumentària de les dones,
que es vesteixen amb pells i corret

ges, i es cobreixen la pell i el cabell

amb una pasta de pols ocre i de

greix d'animal per protegir-se del

sol i del fred. Per poder visitar el

poblat cal vèncer els lògics recels

dels indígenes i encara més els del

cap de la tribu. No és d'estranyar
que aquest ens sotmeti a un petit
interrogatori: Qui som? D'on ve

nim? Què volem? Què esperem

que ens diguin? ... Superat aquest
tràmit, tot es converteix en una

festa per mostrar com són les

seves cases i com viuen. L'a

mabilitat amb els visitants es mani

festa amb danses de moviment

arítmics. Els fa riure la poca traça
que tenen les dones "blanques" al

moldre el gra. Però el que esperen

més de nosaltres són les bosses

amb menjar i medicaments -espe

cialment analgèsics per calmar el

dolor-, que els deixem al marxar.

A mesura que avancen els dies,
la ruta agafa la direcció sud-est. El

pròxim objectiu és la reserva priva
da de Cheeta Farm, centre dedicat

exclusivament a la conservació del

guepard. Aquesta reserva té més

de 20 guepards, molt d'ells atesos

des de petits, altres trobats en llocs

diversos de Namíbia i portats famè

lics o malferits a aquest lloc. Tot i

que la reserva té una zon_a d'acam

pada, no es cobreixen les despe
ses econòmiques i els propietaris
es queixen de la manca d'ajuts i

subvencions per part de l'adminis

tració estatal. Per veure els gue

pards, el responsable ens recoma

na tenir en compte unes normes de

seguretat que inclouen, a més de

mantenir distància de dos metres,
aspectes com per exemple no por
tar ulleres de sol. És així que

podem veure aquests felins d'una

manera propera i sobretot, obser

var la seva extraordinària agilitat i

la facilitat que té per camuflar-se.

entre els matolls de la sabana.

El dia següent entrem al parc
nacional d'Etosha, un dels més

grans d'Àfrica. Té una superfície de

22.270 Km quadrats -300 Km

d'oest a est i Î Î a Km de nord a

sud-. Etosha significa "blanc" i té

l'origen en la llacuna salada ("pan")
seca el major temps de l'any. És un

lloc amb grans concentracions d'a

nimals -més de Î Î 4 espècies de

mamífers-. A l'estació seca -més o

menys les nostres primavera i

estiu- hi ha diversos punts del pare

que mantenen basses d'aigua, on

es concentren els animals per
beure. Són conegudes les dels

campaments, que estan il'lumina

des a la nit per poder observar com

els diferents animals salvatges s'a

costen a l'aigua. AI parc hi ha tres

campaments on es pot passar la



nit -Okakuejo, Halali i Namutoni-,
però està totalment prohibit acam

par lliurement, ja que pot ser molt

perillós. A la caiguda del sol, el

parc tanca i és impossible entrar-hi,
sortir-ne o fer qualsevol moviment.

Etosha ja va ser declarada reser

va natural el 1907 pels alemanys.
El paisatge obert amb grans planu
res àrides, permet observar els ani

mals amb més facilitat que altres

reserves amb vegetació més

densa. Hi habiten gran quantitat de

lleons, girafes, zebres, elefants,
kudus, orix, nyus, impales, estru

ços, lleopards, rinoceronts ... És re

comanable fer més d'una nit al

parc i anar canviant de campa
ment. Cal tenir en compte la dife

rència tèrmica entre el dia i la nit. AI

mes d'agost, la temperatura de dia

pot ser de 30", per baixar fins als 80
a la nit.

Aturada a la capital

Desprès de deixar Etosha, ens diri

gim cap al sud. Després de més de
6 hores per rectes i inacabables

carreteres arribem a Windhoeck, la

capital de l'Estat. La ciutat està

situada a l'altiplà central i voltada

de serralades d'entre 1.500 i 2.000

metres d'altura. Té uns 170.000

habitants. És petita i tranquil·la,
.

amb nombrosos edificis d'arquitec
tura colonial alemanya. No és un

lloc de gran interès per si mateix,
sinó més aviat de pas. Aquí a la

capital és on es veu més clarament

la diferència d'estatus entre la

població d'origen africà i la d'origen
europeu. Aquesta última represen
ta el 7% de la població total de
Namíbia i és descendent dels pri
mers alemanys arribats al 1860. La

minoria blanca controla els princi
pals sectors de l'economia del país
-urani, diamants, pesca, turisme,
comerç, construcció- i tenen a les
seves mans fins al 90 per cent de

les terres, tot i que molts d'aquests
terratinents viuen a Alemanya.

A Windhoeck, les nits són fredes
a l'època seca. El dia 14 d'agost,
quan deixem la ciutat a les sis del

matí la temperatura és de 50, quan
en ple dia s'arriba a temperatures
d'entre 250 i 28°.

Després de passar la localitat de

Gobabis, creuem la frontera i en-

trem a Botswana. Aquest país de
600.372 Km quadrats i clima tropi
cal, independent de Gran Bretanya
des del 1960, té una població
d'1 ,5 milions d'habitants. El paisat
ge és poc variat, de tipus sabana i,
cap al sud, emmarcat pel desert de

Kalahari, esdevé estepa subdesèr

tica. AI llarg del camí podem veure

una successió de tradicionals ca

banes de fusta. La majoria de la

població és d'ètnia bantú tswana,
una gent que fa gala d'una gran
calma en el seu quefer quotidià.
Les poblacions tenen un ambient

especial que es caracteritza per la
vida al carrer. La mirada estranya i
curiosa cap al visitant occidental és
constant.

La nostra ruta passa per Ghanzi,
primera població botswana, i arriba
fins a Shakawe, situada al nord-est
del país i a només 17 km de la

frontera amb Namíbia. Per evitar

passar per l'insegur territori namibi
de la Franja de Caprivi, hem hagut
de fet una feixuga marrada de més
de 1.500 km. L'estreta demarcació
és un territori que pertany a

Namíbia però reivindicat per Bo

tswana, Zàmbia i Angola. A més

cal tenir en compte que aquest
últim país té conflictes interns crò

nics amb guerrilles que actuen al

sud del país i que traspassen la

frontera per entrar a Caprivi.

El delta interior de l'Okuvango

A Shakawe, comença un gran
fenomen natural: El delta interior de

l'Okavango, un riu provinent de les

planures d'Angola, que després de
recórrer un miler de quilòmetres es

troba bloquejat pel desert del

Kalahari que talla el seu curs. En no
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poder avançar, les aigües fluvials

s'obren en forma de ventall, inun

dant una zona de més de

16.000 Km quadrats, formant el

delta interior més gran del món. El

riu es va dividint en braços i canals,
dibuixant un paisatge aquàtic, on

els petits canals, els aiguamolls i les

petites illes que es formen són un

gran refugi per a la fauna: elefants,
girafes, búfals, hipopòtams, nyus,
zebres, gaseles, cocodrils ... a més

hi ha mil espècies de plantes i 450

d'ocells. El riu inunda totalment la

zona de gener fins al maig i a partir
d'aquí retrocedeix fins al setembre.

El millor moment per visitar-lo és

entre maig i setembre, quan les

aigües tenen un nivell mitjà.
Tot i que és reconeguda la impor

tància ecològica del delta, la neces

sitat d'aigua del país, fa que les

administracions es plantegin projec
tes per construir-hi preses i fer diver

ses canalitzacions per aprofitar l'ai

gua. Però aquestes iniciatives topen
amb l'oposició frontal dels ecologis
tes que creuen que si es porten a

terme, causaran un mal irreparable
de desastroses conseqüències en

l'ecosistema de la zona.

El delta des d'una barca

Des del campament de Shakawe,
emprenem unes sortides en barca

de dos dies per visitar diferents

punts de la part alta del delta. Riu

amunt, pugem gairebé fins a la

frontera, on, conservant sempre
la distància de seguretat, podem
observar una nombrosa colònia

d'hipopòtams, que ens miren amb

desconfiança. També observem

cocodrils i elefants a la riba.

Riu avall, entrarem per petits
canals on podem veure diferents

tipus d'ocells. Quedem bocaba

dats per la força i la rapidesa que
mostra una àguila pescadora afri

cana quan es llança, des d'un

arbre que li serveix d'observatori,
sobre l'aigua per agafar un peix. El

viatge amb barca també ens pro
dueix una sensació de relaxació i

serenor que es d'agrair després de

tants quilòmetres en camió.

El nostre campament és en una

zona boscosa a la riba del riu, cosa

que de nit ens obliga a ser pru
dents, ja que molt a prop se senten

passar els hipopòtams en el seu

camí cap a l'aigua. Igualment, de

dia, les mones que hi ha als arbres

ens obliguen a tenir-ho tot recollit i

tancat si no volem que ens des

apareguin les coses. Així mateix,
amb les primeres clarors de l'alba i

a mesura que la llum creix, els

cants dels ocells augmenten en

quantitat i volum, convertint l'indret

en un lloc natural molt especial.
Hem de fer 300 Km per arribar a

Maun, ciutat de 19.000 habitants,
barreja de cabanes tradicionals i

edificis moderns, considerada la

capital del delta. Per tenir una idea

més global del que el delta repre
senta és millor observar-lo des de

l'aire, i a Maun hi ha aeroport. Amb

una avioneta recorrem la part baixa

del delta, on el riu ja només és

aigua sense força, que fa mares

mes, petits rierols escapçats ... i

aquí hi ha l'única part protegida del

delta: la reserva natural de Moremi.

Des de l'aire es pot observar ban
dades de búfals i elefants enmig
dels aiguamolls, amb un paisatge
tenyit de colors ocres, verds,
blaus ... , es pot apreciar com la

vegetació creix sobre una capa de
sorra del desert gràcies a l'aigua
del subsòl.

Després de més de 320 Km, altre

cop en camió, arribem fins al Nata

Sanctuary, una important reserva

d'aus. És una part del conjunt
natural de Makgadikgadi Pans, que

antigament va ser el llac més gran
del sud d'Àfrica. La reserva de

Nata és un seguit de grans planes
amb llacunes seques (pans) que

només tenen aigua en època de

pluges. Dels 230 quilòmetres qua
drats que té la reserva, només el

55 per cent és terra. A les seves

aigües, hi nien grans colònies de

flamencs i pelicans.
Però aquest indret no només

destaca per la fauna. També té uns

crepuscles màgics. El sol, gran,
vermell i entretallat per fils de calitja,
es reflecteix a l'aigua salinosa de la

llacuna amb flamencs i pelicans
nedant o volant. És una visió única
i gens comparable amb els cap

vespres a Europa.
Continuem en direcció nord-est

per arribar al parc nacional de

Chobe. Abans d'arribar a Kasane,
on muntem el camp, ja veiem una

bandada d'elefants, un grup de 30

o 40, que vaguen tranquil· lament al

costat de la carretera. El parc

ocupa una àrea d' 11.000 quilòme
tres quadrats i per la seva part nord

passa el riu Chobe que flueix tot

l'any. El parc és famós pels seus

grans grups d'elefants (es calcula

que en tota la reserva n'hi ha uns

35.000) i de búfals. Voltar-hi en

vehicle -4x4, naturalment-, permet
viure de prop sensacionals escenes

com ellent desfilar d'elefants feme
lla amb les seves cries molt petites
i la resposta agressiva d'una d'elles
al considerar que som massa a

prop: se'ns acosta al vehicle, amb

pas ferm, movent les orelles i aixe
cant la trompa, cosa que ens fa



girar cua. Vora el riu, una gran

manada (més de 100) mengen i es

banyen. A pocs metres, una lleona

ens mira amb indiferència però
sense treure'ns la vista de sobre.

Ens acostem a grans grups de

bebuins, girafes, impales, marabús,
kudus. Però encara millor és pujar
riu amunt i veure la fauna des de

l'aigua. Cocodrils, tranquils però
desconfiats, hipopòtams ... Un grup
de mig centenar d'antílops que bai

xen a beure aigua. Van en filera, a

uns metres de la vora s'aturen.

Només un d'ells baixa a observar i

provar l'aigua. Aquest és el senyal
perquè el grup baixi, corrents però
sense trencar la filera, fins el riu.

Quan acaben de beure, fan la

mateixa operació. És la vida salvat

ge amb la seva cara més especta
cular.

De camí cap a Zimbabwe

De tota manera, l'escena més

impressionant la trobem en una

gran illa riu amunt, on una llarga
línia negra ens remarca que ens

trobem davant un gran grup d'ani

mals. Ni més ni menys que entre

200 a 300 búfals africans es

mouen lentament, entre els que
estan ajaguts, els qu� estan men

jant o les cries que es belluguen
nerviosament. Costa creure que

encara es mantinguin aquests
nombrosos grups d'animals salvat

ges grans com el búfal. Mentre, en

una petita illa a la vora, un grup de

voltors estan deixant lluent l'esque
let els cossos d'unes cries de

búfals. Seguint pel riu, és fàcil

veure nombrosos caps d'hipopò
tam. Experts nedadors, no els

costa gens mostrar la seva força,
rapidesa i gran agressivitat. si

creuen que estem molestant.

El Parc nacional de Chobe és un

lloc excepcional per veure fauna

salvatge en el seu hàbitat natural i

d'una manera espectacular. La

seva part de turons i de vegetació
de sabana boscosa -que curiosa

ment en aquesta època de l'any,
presenta fulles de colors més aviat

propis de la nostra tardor- el fan un

territori molt diferent a d'altres

parcs nacionals.
Continuant la ruta, passem la

duana per entrar a Zimbabwe. A

uns 70 Km hi ha l'espectacular
punt final de la travessa: les cata

ractes Victòria. Són anomenades

d'aquesta manera perquè quan el

doctor Livingstone les va descobrir

per al món occidental el 1855, va

voler honorar la seva reina donant

los el seu nom. Però els indígenes li

donen un nom molt més realista i

gràfic: Mosi-o-tunya (El fum que

trona). Columnes de vapor, fume

jant, pugen alhora que se sent una

gran remor que augmenta a mesu

ra que ens acostem a aquest acci

dent natural. Sens dubte és una de

les grans meravelles naturals del

planeta. Les Victòria són la major
massa d'aigua precipitada del

món. El riu Zambeze, en una brus

ca fractura geològica, es precipita
a un barranc transversal a la llera

del riu per convertir-se en una

bullent massa blanca que seguirà
per unes gorges en forma de ziga
zaga de 150 km de longitud. En els

moments estacionals de crescuda,
el riu deixa anar 500 milions de

litres d'aigua per minut per un tall

de gairebé 2 km d'amplada i de

més de 100 m de profunditat. El

front de la cataracta és el més gran
d'Àfrica.

Davant s'alça una paret, que ser

veix com a lloc d'observació dels

salts d'aigua. El punt més conegut
és el Danger Paint, per les vertigi
noses vistes del conjunt que es

poden veure. A partir d'aquí, ja es

territori de Zàmbia.

Els nombrosos arcs de Sant

Martí que es formen entre el vapor

d'aigua i la llum del sol, afegeixen
espectacularitat al lloc. Es diu que

fins i tot se'n poden formar amb la

llum de la lluna plena. Però el més

impressionant i ino-

blidable és sobre-

volar les cataractes.

Millor si és amb

ultralleuger. La re

duïda mida i la lenti

tud de l'aparell, així

com la solitud da

vant del fenomen

natural, provoquen
una sensació d'ex

trem impacte i de

difícil descripció. El

vol puja pel llarg
canó d'un Zambeze

brau, amb tots els

ràpids que el fan mundialment

famós, fins a la falla de basalt frac

turat que ocasiona el salt d'aigua.
Observar des de l'aire tota la cata

racta, amb el seu llarg front i la

blanca cortina d'aigua, i passar per

damunt del perfil on l'aigua es des

ploma atronadorament és una sen

sació impactant i inesborrable.

AI costat de les cataractes ha

anat creixent la població de Victòria

Falls (cataractes Victòria en anglès).
que és una localitat de frontera. AI

límit amb Zàmbia i a uns 70 km de

Botswana i Namíbia (Caprivi). bàs

cula entre la població de Zàmbia

que passa la frontera cada dia per
anar a comprar i les agències turís

tiques que ofereixen diferents acti

vitats per la zona. Des d'aquesta
població agafarem el primer vol del

retorn. Encara haurem d'esperar
24 hores (hores de vol, d'espera
als aeroports ... ) per arribar a Bar

celona. La tornada és un viatge
llarg i pesat, però sense importàn
cia en comparació amb la llarga
travessa que ens ha permès conèi

xer llocs únics i d'exultant bellesa

de l'Àfrica austral. •
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Par-tietjaeió: oberta a tothom.

{)br-e.f: un màxim de tres per participant, podran ser

fotografies en color, d'una mida mínima de 13x20
cm i màxim de 20x30 cm, a bé diapositives de

pas universal muntades en marquets de 5x5 cm.

No cal que les imatges tinguin unitat temàtica.

TeMa: la muntanya en tots els seus aspectes, tant

paisatgístics, com d'activitat esportiva:
excursionisme, alpinisme, escalada, espeleologia,
BTT, expedicions, trekking ...

Pr-e.fel(taeió: cada obra portarà escrit un títol i el nom

de l'autor. En el sobre s'adjuntarà un full escrit a

màquina a amb ordinador on constaràn les dades

personals del participant (nom i cognoms, adreça,
telèfon de contacte, entitat), el títol de cada imatge
i dades d'on es va fer (cim, massís, comarca a

país, via d'escalada, nom de la ruta, etc.).

/IJár-aHrel("t.f: les col-lecclons s'han d'enviar per correu,
a bé lliurar personalment a Unió Excursionista de
Catalunya, "1 r Concurs de fotografía
EXCURSIONISME", Gran Via de les Corts
Catalanes, 580, 08011 Barcelona. El termini de
lliurament finalitza el dia 13 de setembre de 2002.

(/e,r-ecliete: el veredicte del jurat es donarà
a conèixer a través de la nostra pàgina web a

partir de 1'1 d'octubre, i a través de la revista
d'Excursionisme en el número de novembre
desembre del 2002, on es publicaran les
fotografies guanyadores. .

I/'; PFé!-IIf/' xec tie 300 € en material de muntanya.
21(. PFé!-IIfI;' xec de 150 € en material de muntanya.
3/'; PFé!-IIf/' xec de 90 € en material de muntanya.
10 aeeè.f.fl't.r de 30 € en llibres de muntanya.

clar-at: el formaran tres persones designades pel
Consell de Redacció d'Excursionisme, i seran

gent vinculada tant al món de la muntanya com

al de la fotografia.

/IJár-aHrel(t cIe�/Jr-eM/:r: es farà en el transcurs d'un
acte, la seg'ona quinzena de novembre,que
s'anunciarà oportunament des d'aquestes pàgines.
Es contactarà personalment amb els guanyadors.

RetIJr-1( cie fe.f IJbr-e.f: totes les obres trameses seran

retornades als seus autors durant la primera
quinzena del mes de desembre.

!Vote.f:
• No es podrà optar a més d'un premi per autor.
• En cap cas es podran presentar obres premiades

en altres concursos a que estiguin sotmeses a

drets de publicació. Aquest punt queda sota la
responsabilitat de l'autor.

• El fet de participar suposa l'acceptació de les
bases del concurs.

• El veredicte del jurat serà inapel-lable.
• D'entre totes les fotografies rebudes es farà una

selecció per tal d'editar un calendari 2003 de
l'entitat.



Joan Tous i Casals,
fundador de

l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista de la UEC

El norantè aniversari del nostre amic Joan Tous i

Casals, fundador i ànima de l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista de la Unió Excursionista de Catalunya,
va escaure el mes de maig passat. Vaig fer

coneixença amb en Joan Tous pocs dies després
d'haver ingressat com a soci a la UEC. Vocal de

fotografia, va ser l'artífex deli Saló de Fotografia de

Muntanya, celebrat al Palau de la Virreina de

Barcelona el 1956 amb motiu del 25è Aniversari de

la Unió Excursionista de Catalunya.

En aquell recer reduït de la secció de Fotografia
del local del número 10 del carrer Santa Anna, Joan
Tous havia acollit l'incipient Arxiu Bibliogràfic
Excursionista, al fer-se seva una idea de Salvador

Miralda, que, en celebrar la Unió Excursionista de

Catalunya el vint-i-cinquè aniversari, va veure

realitzada una de les seves aspiracions amb la

creació de l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la

26 exel!lrSWni5JillE�
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Text: Jaume Ramon i Morros

UEC, que més endavant aplegaria la Biblioteca i la

secció de Cultura de l'entitat, desplegant una gran
activitat amb exposicions, publicacions,
conferències i seminaris.

Gràcies a la bonhomia d'en Joan Tous,
s'integraren a l'Arxiu Bibliogràfic associats de

diverses entitats excursionistes, entre els quals
podem citar: Ernest Angulo (CE Els Blaus); David

Aloy i M. MerCè Lleonart (UE de Sabadell); Mn.

Ignasi Colomer (CE de Gràcia), Dr. Moreu-Rey
(Societat d'Onomàstica); Bartomeu Colominas, Joan

Bonavia, Joan Reig i Josep Llaudó (UEC de Sants);
Joan Grañén, Oscar Ferrer (UEC de Gràcia), i

I

Salvador Miralda, Alfons Geronès, Enric Esteve,
Joan Tous, Roser Castelló i Jaume Ramon (UEC de

Barcelona).

La modèstia innata del nostre amic que refusava el

protagonisme més petit, no el va privar pas mai

d'oferir tota mena de col·laboracions. Sense la seva

aportació valuosa mai m'hauria estat possible
enllestir Los municipios de Cataluña (1965) i Las
comarcas de Cataluña (1966), també va ser el

promotor amb les seves fotografies i pal de paller de
les exposicions de l'Arxiu, entre les quals
esmentarem: Les coses estranyes que es troben per
les muntanyes, L'art romànic al Berguedà, Sant Jordi

a Catalunya, Sant Martí de Tous, i la seva devoció a

Cat�/unya, Sant Andreu a Catalunya; Les creus de

pedra monumentals i, l'any 1976, la del Palau de la

Virreina, commemorativa del centenari de

l'Excursionisme Català: Columbaris, colomers i

palomeres de Catalunya, que va propiciar la

publicació del llibre del mateix títol, del qual és autor

amb la col-laboració de Mn. Ignasi Colomer i del Dr.

Antoni Pladevall.

Quan el 1974 Joan Antoni Samaranch va voler

reeditar el mapa de Catalunya 1 :200.000 de la



Generalitat de Catalunya de 1936, va encarregar la

revisió toponímica correcta a FrancescGurri, Jordi

Mir i Joan Tous. Recordo, a tall d'anècdota, que hi

situaren el nostre refugi de Mas del Tronc, que

coincideix gairebé amb el centre del Principat. La

toponímia que va ser recollida per Bartomeu

Colominas i Joan Tous, i publicada per l'Arxiu

Bibliogràfic en el Cinquantenari de la UEC.

Joan Tous va ser l'inductor de l'Inventari

d'Esglésies de Josep M. Gavín, tal com l'autor

explica al pròleg dels seus llibres. Tots dos

col·laboraren en els catàlegs de les exposicions
Arxiu de les esglésies del Ripollès i Arxiu de les

esglésies de l'AIt Camp (1975), així com en el llibre

Esglésies romàniques de Catalunya - Guia de

Vicenç Buron, publicada per Artestudi el 1977.

També caldria remarcar la importància i la qualitat
del seu recull fotogràfic de tot Catalunya: ponts,
pobles, ermites, castells, esglésies i paisatges,
coses que deixem per als amics que coneixen molt

millor la vida excursionista i d'amor al país de Joan

Tous i Casals, i que han volgut felicitar-lo amb

l'edició reduïda deillibre Joan Tous i Casals, en els

seus noranta anys.

Amb una portada al·legòrica dibuixada per
l'històric escalador Isidre Rodrigo, "Rodri", eillibre

comença amb unes Notes Biogràfiques de

l'homenatjat a càrrec de Jaume Tubert; segueixen
Joan Tous, model d'excursionisme, de Jordi

Mir; Joan Tous i Casals i l'Arxiu Bibliogràfic de la

UEC, per Jaume Ramon i Morros; En Joan Tous i els

colomers i ponts de Catalunya, d'Antoni Pladevall;
En Joan, el doscavalls i jo, de Francesc Gurri;
Coneixent país amb en Joan, d'Enric Esteve i

Ribera; Joan Tous: la memòria visual del Pallars, per
Ferran Rella i Fora; Recordant l'amic Joan Tous en

la Pasqua de12002, de Pilar Betriu; Setmana Santa

de12000, per l'Emili i els de casa; Joan Tous un

"ocellaire" solitari, de Dolors Torras i El tiet Jonny,
de Maria Victòria de Zaldivar, "Bibi" enviat des de

Bogotà.

Tenim la seguretat, ell ho dissimularà tant com

pugui, del goig de l'amic Joan en tenir a les mans

aquest petit volum, una mostra més aviat minsa del

reconeixement que es mereix per la sacrificada

tasca de recerca i testimoniatge de la realitat del

nostre país, sense esperar-ne mai cap mena de

recompensa.•

Gràcies Tous, per molts anys.

exeursionís e 27
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D'una conversa amb el mutxer

Com i quan t'inicies en el món del mushing?
Sempre m'ha agradat la muntanya, ja que m'agrada
molt estar en contacte directe amb la natura; de fet

vaig començar a esquiar de ben petit de la mà de la
meva família i de la UEC de Mataró. Suposo que
aquests són els ingredients per aficionar-me al mus

hing. Els meus inicis en aquest esport es remunten a fa

onze anys enrere, quan vaig començar a anar amb bici

cleta amb el gos -un Alaska Malamute- de la meva filla

per les muntanyes de Can Bruguera i rodalies. A banda
d'això un hivern, per un casual, vaig veure la primera
edició de la cursa Pirena que se celebrava a la Molina.

Aquell esport em va encisar tant que vaig decidir fer-me

múixer, és a dir, conductor de trineu tirat per gossos.
L'any següent ja vaig fer la meva primera participació a

la Pirena i a partir d'aleshores he seguit competint.

El mushing és un activitat força recent tant' a

Catalunya com a la resta de l'Estat, ens podries
comentar com aquesta pràctica es va introduir al
nostre país?
Cap a l'any 1986 en Pep Parés (director de la Pirena) i

una colla d'amics van introduir el mushing a l'Estat, per
tant, com bé dius, és una activitat molt recent. De fet la
manca de tradició s'entén si tenim en compte que la

pràctica d'aquest esport a l'Estat espanyol és molt difí
cil per diverses raons, d'entre les quals el clima és la

més evident. El primer problema és la temperatura
ambiental. Pensa que per anar bé cal entrenar els gos
sos sempre a temperatures inferiors als 15° C. A banda

de la temperatura cal recordar que el medi preferit dels

gossos és la neu i no s'ha d'oblidar que al nostre país
no hi neva tant com als països alpins o escandinaus.

Quines modalitats té aquest esport?
N'hi ha dues. La primera és l'anomenada pu/ka escan

dinava, on l'esportista corre amb uns esquís de fons i el

gos arrossega la pu/ka, una mena de trineu que històri

cament servia per portar provisions i roba d'abric quan
es feien travessies per Alaska. L'altra consisteix en els

trineus arrossegats per gossos (o mushing). Aquesta
segona modalitat consisteix en un trineu conduït pel
múixer i arrossegat per gossos. Dins d'aquesta moda

litat hi ha diferents categories segons el nombre de

gossos que tireh del trineu; poden ser dos, quatre, sis,
vuit, deu gossos i la màxima categoria, la il·limitada, en

la que el trineu pot ser arrossegat per dotze o més gos
sos. Jo actualment participo en aquesta última catego
ria, que de fet és la més complicada ja que entre el
múixer i els primers gossos de la línia de tir hi acostuma

ha haver un 16 m de distància; això implica, per exem

ple, que quan hi ha una cruïlla de camins has d'estar
molt atent per dirigir la maniobra de gir correctament. A
banda d'aquest dues modalitats, dins de l'especialitat
del trineu tirat per gossos, hi ha les proves d'esprint
(carrera cronometrada de fins a 28 km), les curses de

mitja distància de fins a 500 km aproximadament i que
se celebren en diverses etapes i, finalment, les curses

de llarga distància (superiors als 500 km).
\

Quins i quants tipus de gossos es fan servir per

competir?
Abans a Europa es feien curses amb gossos amb pedi
grí, és a dir de pura raça, com el Husky de Sibèria,
l'Alaska Malamute, el Groenlandès o el Samoiedo; ara

bé, als Estats Units van començar a creuar els Husky
amb gossos de caça (el Pointer, el Llebrer Anglès, etc.)
i han sortit gossos molt ràpids, els quals no aguanten
tant el fred, però tenen molta més velocitat. Aquests
tipus de gossos, que no són tan macos com els de

pedigrí es continuen barrejant amb Husky per conser

var els plantars resistents al fred i a la neu. Actualment



Josep Domingo
tinc 38 gossos i en les proves de mushing en porto
més o menys segons el tipus de competició; per

exemple a la Pirena en porto 14, deis quals en corren

12 i 2 es queden descansant i cada etapa en faig el
relleu. Per a la Pirena acostumo agafar gossos segurs,
és a dir no cal que siguin molt ràpids però sí cal que

tinguin experiència en proves llargues.

Explica'ns breument les fites més destacables de

la teva trajectòria com a múixer dins del món de

la competició?
Participe en proves competitives des de l'any 1992,
any en què vaig prendre part de la segona edició de la

Pirena, la travessa dels Pirineus amb trineu. De fet, he

participat a la Pirena en 10 de les 11 edicions que
s'han celebrat, destacant el 4t. lloc que vaig obtenir

aquest any (febrer de 2001). A banda d'aquesta com

petició, possiblement la més coneguda pel públic, he

participat en d'altres proves. A nivell nacional he estat

campió d'Espanya de la modalitat d'esprint durant

quatre o cinc anys i a nivell internacional vaig començar
a competir ara farà cinc anys. En dues ocasions he

guanyat la prova d'esprint del Trofeu de Savoia

(França). En la mateixa modalitat vaig quedar en 3r. lloc
en els campionats d'Europa celebrats a Annaberg
(Àustria) l'any 1997. II'any 1999, vaig repetir el mateix

resultat en el Campionat d'Europa (puntuable pel
Campionat del Món) celebrat a Sils (Suïssa). A banda

d'aquestes proves d'esprint, també he participat en

proves de mitja i llarga distància com l'Alpen Trail (tra
vessa amb trineu Àustria-Suïssa-Itàlia-França)

Ens imaginem que per assolir tots aquests èxits

esportius es requereix una disciplina i un entrena

ment rigorós ...

Efectivament, cal un entrenament molt dur que implica,
al tractar-se de gossos, estar-hi a sobre 365 dies l'any.
A més, pel fet de no viure en un país de neu, implica fer

Josep Domingo Udtdn
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molts desplaçaments cap als Pirineus i als Alps. Ara

bé, tots aquests esforços es veuen compensats pel fet

de poder estar en contacte directe amb la natura i

poder passar a l'hivern per

llocs que si no fos pels tri

neus serien llocs molt inac

cessibles. També és molt

gratificant veure els gossos
la mar de contents quan
saben que han de córrer per
la neu. El meu entrenament

és diari. Cada matinada

abans de començar la jorna
da laboral corro amb els

gossos pels voltants de Can

Bruguera, i els caps de set

mana me'n vaig al Pirineu.
En concret entreno pels vol
tants de Matamala (Capcir) o

a Sant Joan de l'Erm (Alt
Urgell). Un dels problemes
que tenim a l'hora d'entre

nar-nos, però, és la manca

d'un circuit estatal o regio
nal. A més, les estacions

d'esquí del país són molt

alpines i no disposen, en

general, de llocs plans per practicar aquest esport. Per
tant hem d'entrenar en estacions d'esquí de fons, on la
innivació no és tan bona, o per pistes forestals o, fins i

tot, per camins de contrabandistes. A més la neu cal

que sigui trepitjada.

Per acabar podries suggerir, als interessats, com

es poden iniciar en aquest esport?
Bé, jo recomano que la gent interessada en el mushing
vagi a veure la Pirena, una prova molt maca i que es fa

ben a prop de casa. Pels qui es vulguin aficionar a

aquest esport recomanaria les pàgi
nes web: http://www.isdra.org,
http://www.nordicca.com i

http://www.pirena.com.

Bé, després d'aquesta interes
sant conversa només ens resta

desitjar-te molt bona sort en les

properes competicions en què
prenguis part.

Aquesta entrevista ha estat elaborada a

partir d'una conversa mantinguda la
tardor del 2001. Afegim que Josep
Domingo en la PIRENA - 2002 ha

quedat en un molt meritori 3r lloc de la

classificació general.

Fotografia: J. D. B.



notícies i activitats
De marxa amb la VEC

Fotografia: Jordi Curtieffa

Com anticipàvem en el número
anterior, amb l'arribada de la

primavera diverses entitats de la
Unió Excursionista de Catalunya
organitzaven marxes, En poc més
d'un mes se n'han celebrat tres,
organitzades per les UEC de Mataró,
Sants i Gràcia, unes amb més
fortuna que altres a causa de la
variable climatologia que ens ha

acompanyat des de finals d'abril, Així
i tot, la participació ha continuat sent
molt elevada,

de 18 quilòmetres de longitud i 600
metres de desnivell per als qui el
feien caminant a corrent, i de 30

quilòmetres i 700 metres de
desnivell per als amants del pedal.
AI final del recorregut, al ser en

vigílies de Sant Jordi, cadascuna de
les participants va ser obsequiada
amb una rosa i tothom va poder
comprar algun llibre de muntanya a

la parada que s'havia instal-lat. La

festa va acabar amb una

botitarrada,

El mateix dia se celebrava la 5a
Marxa de regularitat i orientació per
sistema Dufour organitzada per la
UEC de Sants, d'esperit molt menys
festiu i de caràcter més competitiu
que la de Mataró, La prova puntuava
per a la IV Copa Catalana de Marxes

Tècniques Regulades i va comptar
amb la participació de més d'una

cinquantena d'equips, El seu

objectiu era intentar esbrinar, brúixola
en mà, l'itinerari que des de l'Avencó

pujava al Tagamanent i des de dalt
baixava un altre cop a l'Avencó,

Tot i la dificultat de la prova, la

majoria d'equips van aconseguir fer
un bon seguiment de l'itinerari, i els
més especialitzats van marcar tots
a gairebé tots els controls de pas,
Tot i això, la baixada, força ràpida,
va fer perdre força regularitat als

equips que en algun punt es van

desorientar, cosa que els va fer
acumular puntuacions força altes,

ÈXIT DE LA UEC DE MATARÓ A

LA TRIATLÓ DEL GEOG
La parella formada per Roser Español i Sergi Gamà, es va

imposar els passats 2 i 3 de març en la cinquena edició de
la triatló de muntanya que organitza el Grup Excursionista
de l'Orfeó Gracienc (GEOC), en la categoria de parelles
mixtes i va acabar novena a la classificació general,
La prova, en què van participar un total de 40 equips -el
màxim fixat per l'organització- durava dos dies, La primera
jornada es feia el tram de bicicleta de muntanya i la cursa a

peu, mentre que el segon es feia la prova d'esquí de

muntanya i tot i que en un principi el traçat no presentava
grans dificultats, les adverses condicions meteorològiques
van acabar complicant la prova,
La triatló començava el dissabte a les deu del matí a la

plaça del poble de Queralbs, amb la cursa en bicicleta tot

terreny, El dia no acompanyava, ja que plovia -més amunt

nevava- i feia fred, L'itinerari de BD constava de 24

quilòmetres amb l'ascensió al Callet de les Barraques, al

peu del Puig d'Estremera i la tornada a Queralbs, amb un

Potser va ser precisament el mal

temps que havia regnat els tres caps
de setmana anteriors el que va

convertir en un èxit la marxa de Sant
Jordi, que organitza la UEC de
Mataró i que es va celebrar el 21

d'abril, De totes tres, va ser la més

concorreguda, amb un total de 726

participants -420 participants a peu,
50 corrent i 256 en bicicleta de

muntanya-, La prova consistia a

cobrir un circuit amb sortida i
arribada al Parc Forestal de Mataró,

30 exeursfenissae
309

L'última de les marxes de celebrar-se
ha estat la tradicional Gràcia

Montserrat, inicialment prevista per
als dies 11 i 1 2 de maig i que
finalment va tenir lloc els dies 1 i 2

de juny, després d'haver hagut de
ser ajornada per culpa del mal

temps, Després de tants

contratemps, la prova va congregar
un total de 266 participants
disposats a passar la nit en blanc i a

desafiar els límits del propi cos i

sobretot la ment per cobrir la
distància de gairebé 57 quilòmetres
que separa la plaça Rius i Taulet, on

la prova va començar dissabte a les
set de la tarda, i el monestir de

Montserrat, on els primers
participants van començar a arribar a

la matinada del diumenge, Els
marxaires tenien un temps màxim de
1 6 hores per completar el recorregut
amb sis avituallaments i quatre
controls de pas, En total van arribar
tres de cada quatre participants, els

primers dels quals van trigar un total
de 7 hores i 23 minuts,

Roser Español i Sergi Gamà

desnivell total de 650 metres, En condicions normals, el

traçat no presenta gaire duresa, però la pluja i la neu,

abundant a la part alta de l'itinerari, el van complicar força,
Un cop finalitzada la cursa amb bicicleta, es feia la transició
a Queralbs i començava la cursa a peu, amb 700 metres
de desnivell acumulat, que acabava al santuari de Núria i al
final de la primera jornada, a l'alberg del Pic de l'Àliga, El
tram a peu va transcórrer principalment sobre neu i per un

paisatge espectacular,
L'endemà, a les 8 del matí començava la cursa d'esquí de
muntanya en un ambient gèlid (-10°C) però amb un cel
totalment seré i amb un pam de neu fresca caiguda el dia
anterior, L'itinerari, amb mil metres de desnivell acumulat,
començava a l'estació d'esquí de Núria, en direcció al

Puigmal i al petit pic del Segre, per emprendre un descens
rapidíssim de retorn al santuari,



INAUGURACiÓ DE LA NOVA SEU SOCIAL

DE LA UEC DE BARCELONA
La projecció de l'audiovisual Dones al Shisha,
l'actuació dels Cantaires de la UEC i una exposició
fotogràfica dels socis de l'entitat, entre altres sorpreses,
serviran el proper 27 de setembre per inaugurar la nova

seu social de la UEC de Barcelona, situada a la Gran
Via de les Corts Catalanes, 576, 1 r 2a, a quatre passes
del local actual. El canvi de seu, que ha representat un

gran esforç tant per als socis com per al consell directiu

de l'entitat, significa un pas molt important per a l'entitat

i l'inici d'una nova etapa. El consell directiu de la UEC
vol mostrar el seu agraïment amb aquells socis que han

col·laborat de forma desinteressada en els treballs de

trasllat de material, arxius i mobiliari, a en l'adequació de

les noves instal·lacions.

XXXIII FESTA DE LA CANÇÓ DE MUNTANYA
A LA SEU D'URGELL
El dia 26 de maig es va celebrar a la Seu d'Urgell la
XXXIII Festa de la Cançó de Muntanya, organitzada
enguany pels "Cantaires Muntanyencs" del Club
Excursionista de Gràcia. Hi participaren la coral Signum
de la Seu d'Urgell; els Madrigalistes de Catalunya, de la
coral Catalunya de Barcelona; la coral del Club d'Esquí
Puigmal, de Barcelona; els Cantaires Muntanyencs, del
Club Excursionista de Gràcia; la coral de la Unió

Excursionista de Sabadell; els Cantaires de la UEC de

Barcelona; la coral del Centre Excursionista del

Penedès, de Vilafranca, i la Coral Núria, de la UEC de
Gràcia.
En arribar a la Seu, els participants foren obsequiats per
l'Ajuntament amb coca i xocolata desfeta, ensems que
l'organització oferia els programes de la Festa i la

medalla commemorativa.
A les onze es va celebrar a la catedral la missa cantada,
oficiada pel bisbe d'Urgell, Joan Martí Alanis.
A continuació es va presentar oficialment la Festa, acte

que presidiren l'alcade i la regidora de cultura de la Seu,
el regidor del districte de I'exvila de Gràcia, el

representant de la Federació d'Entitats Excursionistes i el

president del Club Excursionista de Gràcia. Un cop
repartits els obsequis commemoratius, totes les corals

participants interpretaren El Concert i el Cànon de la Pau.

A la tarda, en el majestuós marc de la catedral, cada

coral interpretà dues cançons del seu repertori i van

estrenar conjuntament la Suite de Cançons de Motxilla

(Cançons del Record) de la qual és autor i arranjador
musical el mestre Víctor Barbé.
A la reunió de mestres i presidents de corals es va

acordar de celebrar la XXXIV Festa de la Cançó de

Muntanya a Vilafranca del Penedès, l'organització anirà
a càrrec de la Coral del Centre Excursionista del
Penedès. Sembla que hi haurà agradables sorpreses.

Camins
per Concepció Arnau

Us heu parat a pensar mai en la

quantitat de camins diferents que hi
ha? I en la seva terminologia?
Tenim el camí de bast a camí de

ferradura, a sigui un camí per on no

poden passar carros a diferència del
camí de carro. Camí de sirga, ca

mí de bast que segueix la vora d'un
riu i s'utilitza per fer navegar una em

barcació des de terra. Camí ral, un

camí públic d'interès estatal que,

antigament, unia centres de pobla
ció importants. Camí de ronda,
camí que ressegueix la costa.

Els camins molt estrets s'anomenen
camins morralers a camins de

pes. Camí sender, caminet que
alguns propietaris fan per anar a les

seves terres.

També tenim
el camí de
cabres que és
un camí de
molt mal tran

sitar. Camí de

sagraments,
camí que par
teix des d'una

església i va a

una masia a a

un altre lloc ha-
bitat, per portar-hi els sagraments.
També s'anomena camí de com

bregar. Quan el camí de sagra
ments condueix a un cementiri és
anomenat camí de vius i de morts.

A primer terme, el sender que mena al Pla Guillem; al fons a l'esquerra,
el camí de carro que s'enfila pels boscos frondosos de Marialles, a la
falda del Canigó (Conflent)

El camí ramader, camí per on els
ramats d'ovelles poden passar i atu

rar-se a pasturar per les voreres.

En fi, que n'hi ha molts, però de mo

ment ja n'hem fet un bon tast.

Amb la col·laboració del Centre de Normalització Ungüística de Barcelona t�
Delegació de l'Eixample �

excursíonisaee 31
309



 



Estanyol de
Garrabeia

Pallars Sobirà.

ï

Horari: de 5 a 6 hores per a tot el
circuit.

Desnivell: 360 m fins a l'Estanyol i

490 m la resta. En total 850 m.

Dificultat: Baixa-mitja. Traces de pas
poc perceptibles en alguns trams.

Època: Quan no hi ha neu (mig
juny-octubre)
Cartografia: Montgarri. Esc.

1 :25. 000. Ed. Alpina. L'itinerari
descrit segueix la toponímia d'aquest
mapa que difereix notablement de la
del mapa de l'ICC.
Accés: Carretera al port de la

Bonaigua Carretera al port de la

Bonaigua (C-142). Aparcament en

una corba abans de l'últim quilòmetre
de pujada.

1 :25.000 . Sèrie TOP 25:. '!Wts doS
de l'IGN.
Accés: Sortim d·A.x....les Termes en

dhectiiO al coll d.�cou-bifhere&.
Passat Ascou, JS� d''4gtifar un

tmulall asfaltat a mà theta. La
C4T1erera porta al cap de 6 km 4_

qparcament on podem deixar el
cotxe. És permès pernoctat-hi i hi ha

aigua.

it

" Culfreda
3.034 m

Vall de ctstatn

Horari: 5 h a 6h des del rifugi de
Tabernés.
Desnivell: 1.334 m des de Tabernés,
1.474 ni des del campament de la
Vi" Blanca

Difièiiltat: Miijana, llarga caminada i

fort demivell a fer en un sol dÍ!l.
Epoca: De juny a octubre.

Refogi: Tabernés, accessible amb
atxe. Lliure amb llar defoc, taula i
ib4ncs. Sense matalassos. Càmping-

alberg 200m més amunt del pla de la

Virgen Blanca.

Cartografia: Bachimala - Cotiella.
Esc. 1:25.000. Ed. Alpina.
Accés: Entre San Juan de Plan i

Gistain, en un marcat revolt, arrenca

una bona pista que en 8 km porta al

pla i al campament de Virgen Blanca.
A la seva sortida bifurca a la dreta

cap a Viadós i a l'esquerra cap a

Tabernés. Apta per a turismes.



Descripció: Cal remuntar cap el NO un clret

pendis herbat per un menut corriol. Es

deixa a la dreta un trencall i es continua dret

fins a una collada oberta al capdamunt d'a

questa primera pala. A l'altre cantó hi veu

rem la petita llacuna semiseca de l'estany
Pedó. La revoltem per la dreta i a certa alça
da per tal de no sifonar i guanyar al nord un

coll on es retroba un clar sender que baixa al

bonic estany del Muntanyó, solitari, silenciós
i de contorn singular. Cal fixar-se en una

curta carena en forma de barrera que el

tanca al nord. A la sortida d'aigües es remun

ta un pendís rocallós i redreçat que permet
creuar-la per la colladeta que s'insinua al seu

bell mig. A l'altra banda una lleu traça facili

ta creuar una tartera fins a l'estanyol de la

Garrabeia, que acollirà una ferma vesprada
des de la panoràmica balconada encatifada

Descripció: Una gran via! Granit excepcio
nal, equipament irreprotxable, una escalada
bella i variada. Cal remuntar un bon cami que

porta al cim de la Dent d'Orlú per la seva via

normal. Sota el pinacle final hem de creuar a

l' esquerra en baixada per assolir el coll de

Brasseil (1 h). Del coll descendim un centenar

de metres per situar-nos a la vertical d'un die
clre gran i perfecte dominat per un fort bal

mat, ambdós molt característics. Unes plaques
llises a la dreta (espits) es transformen en un

dieclre. La R-l és amagada al capdamunt (45
m). Zigzaguejant en adherència per unes

noves plaques (espits) s'arriba a la R-2, una

mica per sota de la vira al peu del diedre
característic (45 m). Cal remuntar e! diedre
amb una escalada ferma i ja més difícil (tas
cons ifriends petits). R-3 sota un balmat als

35 m. La via tira dret, amb un passatge "sospi-

Descripció: Solitari, aïllat i un xic oblidat
tresmil. L' estiu de! 2001 a causa dels aiguats
el pont a la sortida de la Virgen Blanca es va

ensorrar i per tant calia començar allí l' as

censió. Un bon cami remunta la vall de la

Cinqueta de la Pez pel marge esquerre i en

1 h ens trobem a l'alçada del refugi de

Tabernés (1.700 m). Seguim la vall per un

carni ample que ressegueix el riu fins a un

gran pla a 1.800 rn. Al seu inici agafarem el
cami que arrenca a mà esquerra, cap a dins
del bosc en direcció al Puerto de la Madera.
El cami és evident, hi ha marques pintades i

fites. Només en creuar un rierol vermellós
se'n perd momentàniament el rastre; atenció,
doncs!. A mida que guanyem alçada el bosc
dóna lloc a grans extensions de neret. La
vista sobre el massís de Bachimala guanya
amplitud. A la nostra dreta domina i tanca

l'horitzó la gran muralla del Culfreda.

de verd situada a la seva riba nord.(lh 30
min a 2h). El cel encès darrere del Tuc de

Marimanya i Bonabé acompanyarà un

sumptuós despertar damunt delilac de
Garrabeia al qual cal baixar i vorejar per
continuar el descens per una petita vall que
s'ha d'abandonar a l'esquerra (N) per

terreny poc evident per tal d'assolir la vall

que alimenta ellJac del Rosari, que voreja
rem per la dreta i on trobarem un caminet

més marcat que ens portaria a Àrreu. Però

després d'una forta davallada cal estar atent a

abandonar-lo just abans de rebre per la dreta

el barranc del Muntanyó, que remuntarem a

partir d'ara per la seva esquerra. Gairebé no

s'hi troben traces, però el bosc és força clar i

còmode de travessar, fins que acaba desapa
reixent a les praderies dels Clots de Rialba.
Un corriol remunta al SO per, en un

tós". Creuant una mica delicadament a la

dreta es revolta un esperonet i amb facilitat es

retroba la via més amunt. Una fissura atlètica

(friends grans) porta a la R-4 als 40 m. Una

curta fissura equipada amb pitons deixa en

uns relleus que a la dreta porten a unes pla
ques llises i un xic exposades (espits). R-5 als

45m. S'ha d'assolir el caire dret d'un sostre

allargat que es travessa per l'esquerra. Segueix
un mur molt dret (espits, algunfriend petit
pot ajudar) fins l'aèria R-6. En aquest llarg
la roca continua sent molt bona, però
recoberta de liquen (40 m). Cal seguir
obliquament cap a l'esquerra per uns

ressalts fins la R-7, al peu de! sistema

de plaques llises que formen el final
de la via (30 m). Uns passatges
d'adherència molt fins resolen la

primera part delilarg (espits). Les

El neret deixa pas als prats i finalment, ja sota

la Peña Millarioux, els prats van deixant pas a

un terreny gairebé negre. Quin contrast! Sota
la Peña el cami fa un marcat gir a la dreta per
enfilar-se a la carena i trobar el port de
Caouarère a 2.526 m i entre 3 h i 3 h 30
min. des de Tabernés (El de la Madera l'hau
ríem passat seguint recte). Des del coll
només ens queda seguir la carena, llarguíssi
ma, ampla i negrosa, que ens porta primer al

pic de Caouarère de 2.901 m i finalment,
després d'una senzilla però entretinguda
grimpada al cim del Culfreda 3.034 m (de 5
ha 6 h).Vistes excepcionals sobre e! Posets,
Bachimala, vall de Tramezaïgues i massís del
Néouvielle. Seguint la carena, ara més aèria,
podem assolir dues cotes secundàries d'a

quest tresmil. Retornem pel mateix carni.

Pasqual Garriga

darrer redreçament, assolir l'àmplia carena on

trobarem un millor carni que a la dreta porta
als giravolts que baixen a l'aparcament.

/
Jard, Lll/eh
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plaques s'ajeuen progressivament fins a l'aresta
terminal. R-8 i R-9 de 45 i 35 m. Uns 100

m amb algun passatge de ÍIIo porten al cim.

Baixem per un corriol al coll de Brasseil.
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Jordi Lluch

Coll de Brasseil
(1.958 m)

Port de

e:Port de \

Barranc de /.,

Madera\ ..
"r<'1G\:>tq

�
..

penya
'---

, Milianoux

-,

,
N

Ref. de

Tf������
�\

a Ref. de Viad6s



UEC de la Vall del Tenes

Col·lecció Excursionisme, 1 (en 2a edició)
Unió Excursionista de Catalunya, abril 2002

93 pàgines en bin i les centrals en color;fotografies i algun croquis

ITINERARIS PELS CINGLES DEL BERTÍ

DES DE RIELLS DEL FAI

De forma paral·lela a la reforma de la nostra revista Excursionisme i la nova etapa que s'ence

tà el mes de gener, neix ara aquesta collecció amb el mateix nom,ja que hereta la funció

de monografia que realitzaven les separates de la revista. Amb un format ja pròpiament de

llibre i les perspectives obertes, sense acotar-se més que en tot allò que constitueix el món

excursionista, esperem que sigui una bona eina de publicació dels bons treballs que van sorgint del si de la DEC.

Precisament s'estrena amb la reedició d'una separata ben recent que va tenir molt d'èxit i es va exhaurir ràpidament; i és

que sobre aquesta coneguda serra no hi havia cap altra guia específica. La nova edició introdueix pocs canvis, bàsicament

correccions i el nou format més manejable a l'hora de la caminada. És el resultat del treball persistent dels excursionistes

locals alllarg de vint anys d' organització de marxes i passejos. Amb una visió de conjunt, un bon equip de la DEC de la Vall

del Tenes, amb motiu del seu 25è aniversari, va refondre aquest material en 7 itineraris que s'entrecreuen, tot permetent

múltiples combinacions. De mitjana representen unes 4 hores de caminada i entre 12 i 20 quilòmetres de recorregut sense

grans desnivells. Per ara, només queda coberta la part del massís corresponent a la Vall del Tenes; seria esplèndid que s'esten

gués una labor similar cap als vessants nord-orientals, fins abarcar tot el massís dels Cingles del Bertí.!

Amb aquest volum, l'activa editorial Cossetània inicia la nova col·lecció Pioners que, sota la direcció

d'Enric Faura, pretén repescar textos rellevants en la història de l' excursionisme català que han restat

poc coneguts o actualment són illocalitzables. L'enginyer de mines Lluís Marià Vidal, excel· lent

geòleg i coneixedor dels Pirineus, efectuà el 1896 la primera ascensió a la Pica d'Estats des de la

Vall Ferrera, 13 anys després que JacintVerdaguer fes la primera catalana pel nord.Va ser president
del Centre Excursionista de Catalunya, des d'on impulsà l'excursionisme científic. Però després, preci-
sament l'entrega a la recerca acadèmica va distanciar-lo del món excursionista, i ha quedat poc present la seva figu-
ra. Aquesta obra es compon de tres articles publicats al Butlletí del CEC entre el 1896 i el 1907. La naixent collecció e

facilitará l'accés a uns textos de duplicat interès avui, escollits de l'ampli fons documental que ha generat l'excursioni

en la seva vida centenària i recuperats per al bon excercici de la memòria històrica.

MarcJaneras Casanova

UN VIATGE PER LES GUILLERIES I EL MONTSENY
Visió actual del recorregut pioner fet

l'any 1890 per Juli Serra

Josep Tarrés i Turon i Emili Rams i Riera

238 x 172 mm - 176 pàgs - IlIustrat.

Rajael Dalmau, editor; Barcelona, 2002 .

.

A Un viatge per les Cuilleries i el Montseny, els autors ens presenten la transcripció literal del

text del diari del tinent topògrafJuli Serra, que l'any 1890 va trescar per aquelles contrades amb

un nombrós equip de militars per aixecar els mapes que tant s'havien trobat a faltar durant les darreres conteses

carlines. Un any més tard, el diari veia la llum en elllibre Las Cuillerias, que incloïa cinquanta-un gravats originals.
Ara, Emili Rams i Josep Tarrés fan un estudi aprofundit de les experiències i descobertes de Juli Serra amb una visió actual

dels seus recorreguts que permet de corroborar dades i situar-hi nous elements complementaris. Els lectors, per l'expe
riència personal, queden immersos des de les primeres pàgines en el relat de Juli Serra i les consideracions i aclariments

dels autors, a més d'encisar-se en la contemplació d'uns gravats que ens recorden com eren aquells paisatges fa més d'una

centúria ...

Jaume Ramon i Morros

Lluís Marià Vidal

Col-leaió Pioners, 1 Cossetània, març 2002

83 pàgines en blanc i negre; alguna fotografia

EXCURSIONS A LA PICA D'EsTATS



ORDINACIONS DE BON GOVERN

DE LA BATALLA DE TERRASSA

(1299-1625)
Salvador Cardús i Florensa

Introducció i edició a cura de Vicenç Ruiz i Gómez,
sota la direcció de Pere Puig i Ustrell

240 x 170 - 232 pàgs.
Fundació Salvador Vives i Casajuana

Barcelona, 2000

Com ens diu al pròleg el fins fa poc alcalde de Terrassa Manuel Rayes, es

tracta de l'edició d'una obra inèdita de l'historiador terrassenc Salvador

Cardús en el centenari del seu naixement, que ens il·lustra de les funcions

de la Batllia Reial i les relacions amb la Universitat de Terrassa per l'ordi

nació de la ciutat a través de les Crides de la Batllia i el seu contingut
variat, cosa que pot ser d'utilitat per a estudis històrics posteriors dels

aspectes que s'hi tracten, com podem veure en l'ennumeració dels capí-
tols: Origen de la batllia - Canvis de jurisdicció i el seu rejlex en les ordinacions - El

Batlle: nomenament, jurament, durada del càrrec i retribucions - La potestat normativa del municipi -

L'ordinació: difinició i procés de formació - El contingut de les ordinacions.
L'obra de Cardús en el seu context, la bibliografia, així com l'estudi d'altres llibres de Batllia i de documents cornple
menta per als estudiosos de la nostra història, sobretot per als terrassencs, aspectes puntuals i poc coneguts.

.... Webs de motxilla

J.R.M

Nova web de la UEC. Medicina de muntanya,
per Maria penyanoja

Bones notícies! Des del mes de maig d'enguany la Unió

Excursionista de Catalunya ha posat a la disposició dels seus

socis i dels muntanyencs en general la primera versió de la

website • • . Amb un disseny i

gràfics molt atractius i cuidats, des de la plana principal
s'accedeix a la secció d'història de l'entitat, a una relació del

centres que formen part de la UEC, o bé a les dades dels

refugis i terrenys d'acampada de l'entitat. En resum: tot un

encert.

El 2002 la UNESCO l'ha declarat l'Any Internacional de les

Muntanyes. La plana oficial d'aquest esdeveniment és
• • • •• I coincidint arnb aquesta

efemèride, del18 al 22 d'abril d'enguany, a I'INEFC de
Barcelona s'ha celebrat el 5è Congrés Mundial de Medicina
de Muntanya i Fisiologia de l'Altitud, organitzat conjuntament
per l'Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya (lEMM) i la

Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña

(SEMAM). La plana oficial del congrés és
• ti •• i inclou el programa

de sessions del congrés i altra informació per participar-hi,
amb versions en anglès, català i castellà.
La website de I'IEMM •• inclou abundant
informació sobre les diverses patologies relacionades amb les
activitats a la muntanya i viatges (paludisme o malària,
diarrea, potabilització d'aigua, mossegades de serps),
malalties per alçada, informació i anuncis d'estudis de

postgrau en medicina de muntanya, notícies, una enquesta
sobre muntanyencs i diabetis, els quatre darrers números del
butlletí El passamuntanyes descarregable en format PDF,
galeria d'imatges, bibliografia, enllaços seleccionats i

pertinents, "piades", ". en català, castellà o anglès.
A , amb actualitzacions freqüents, la
SEMAM ofereix notícies, agenda de cursos i congressos,

36 excurslenisree
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l'índex dels darrers números del seu butlletí informatiu

Cuerda Fija, i una bona secció d'enllaços.
També resulta altament recomanable l'apartat de la Comissió
Mèdica de la web de la Federació Francesa de Muntanya i

Escalada: •• Dóna molt bons consells,
sovint iHustrats amb gràfics, sobre aspectes tan diversos

relacionats amb la medicina de muntanya com ara

assessorament sobre composició i ús de la farmaciola,
gratuïtat i pagament de rescats de muntanya als Alps i a

I'Himalaia, preparació i aclimatació a l'alçada, profilaxi,
diagnosi i tractament del mal agut de muntanya, criatures

exposades a grans altituds, cambres hiperbàriques, consells

per pujar al Mont Blanc, exposició al fred i a les tempestes i

com protegir-se'n, nutrició, exposició al sol, petites lesions
articulars dels escaladors, dopatge, ". Tot en francès.
Pel que fa a la hipotèrmia, la web de referència és

œaQZIml.liiig._, amb informació exhaustiva que
cobreix tots els possibles casos i situacions en què es pot
produir i com tractar-la. Inclou consells sobre com actuar en

cas d'hipotèrmia, nombrosos enllaços amb textos complets
d'articles publicats en revistes mèdiques sobre prevenció,
reconeixement, tractament, protocols d'actuació, així com

recerca i investigació en tècniques de reanimació d'afectats

per exposició a baixes temperatures. Tot en anglès.
Aquestes són algunes de les principals adreces fonamentals
o "de capçalera" per consultar-hi tot allò que sempre hem

volgut saber sobre medicina de muntanya. A través dels seus

enllaços trobarem moltes més. Val la pena donar-hi una

ullada i tenir en compte les seves recomanacions. Segur que
ens poden ajudar a evitar complicacions i fer-nos les sortides

més agradables. I tant de bo que gràcies a la prevenció mai
no haguem de posar en pràctica cap tècnica de rescat o

primers auxilis.
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA _

ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

soci adult

soci de 6 a lS anys
adult no socis

nens no socis

dormir
dormir no socis

2,OO€/dia
1,30€/dia
3,OO€/dia
2,SO€/dia
3,70€/dia
S,OO€/dia

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX'BÉ, ACONSELLA BÉ

Especialitzada en:

:M.ONTCAU tel.934512658

LLIBRERIA
carrer Urgell, 120

08011 BARCELONA

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, de l'esquiador i de l'espeleòleg



e-mail: ronda43@shop.intersport.es
www.intersport.es

10 Cintes exprés
+ 20 mosquetons

Rapelador "8"
+ mosquetó segura

Bastó telescòpic
de munyanya

11,80 € Corda (8,5 x 50)
-

+ Arnes 112,25 €
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