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IiXCURSIONISTA DE CATALUNYA
CATALANA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Via (je les Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Telèfon 93 454 32 47 _ OBO 11 Barcelona
www.unioexcursionista.com • e-mail: unexca@terra.es

Membre de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Naciona7 de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

Internet: www.uecbarcelona.org
e-mail: uecbarcelonaëprnixrnail.es

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 10 12
08014 Barcelona.

Internet: http//:personaI1.iddeo.es/uecsants
e-mail: uecsants@retemail.es

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona

Internet: www.uechorta.com

MATARÓ
Nou,29

Telèfon 93 796 14 30
08301 Mataró

Internet: www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@eresmas.com

GRÀCIA
SantaÀgata, 30

Telèfon 93 217 56 50
08012 Barcelona

Internet: www.uecgracia.org
e-mail: uecgracia@mixmail.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49

Telèfon 93 377 94 52
08940 Cornellà de LI.

e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18

08695 Bagà
TORTOSA

Argentina, 8
Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa
internet: www.geocites.com/uectortosa

e-mail: uectortosa@yahoo.com

EL PRAT DE LLOBREGAT
Plaça Blanes, 7

Telèfon 93 379 45 99
08820 El Prat de Llobregat

VALL DEL TENES
Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50
08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Ceielunye.

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió
-Obert de nou- PereSuoirene - Tel. 616 134 771

PUIGCERCÓS _ Les Lloses
UEC d'Horta - (provisionalment tancat)

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 93 332 54 94

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Joan i Júlia - Tel. 972 89 20 09

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736714 - 93759 1234

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Assumpta i Llurs - Tel. mòbil617 808816-
977267128

LES CLOTES _ El port de Tortosa

NORMES DE PUBLICACIÓ
Les persones que vulguin col-leborer amb el seus tre
balls a opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir
mats pels seus autors. S'hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

positiva), les quals hauran d'anar acompanyades
amb el text de peu de fotografia. La resta de mate
rial gràfic (croquis, mapes, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent
text de peu.

Terrenys d'acampada:

LLINARS DE lAIGUADORA _ Berguedà
UEC de Barcelona - (provisionalment tancat)

CARO _ Alfara de Carles, els Ports

Rocòdroms:

UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ,
TORTOSA I VALL DEL TENES

COM ENV/AR ELS ART/CLES A L'EXCURS/ON/SME?

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

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 576 1 r 2a
08011 Barcelona

Correu electrònic:
AIE: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitat:publi_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 93 454 32 47
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o de com evacuar

muntanya
_52Lran de l'anunci del projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional d'Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC núm 3640) i un cop finalitzat -el 22 de

maig- el període per efectuar alleqacions voldriem fer aquí una sèrie de reflexions:

1. Entenem que la protecció del medi natural és

alhora desitjable i necessària. Ja que al nostre

país -on l'activitat humana és rnil-lenària- no

comptem amb espais verges, la nostra política
ambiental no ha de dirigir-se al tancament d'es

pais-reserva sinó a una harmonització entre el

medi que hem heretat i la mena d'activitat que hi

desenvolupem per tal de gaudir d'un medi sa -és
a dir, conservador de la seva diversitat biològica
i net -és a dir, sense contaminants i estèticament

agradable.
Dit això denunciem que, si bé és cert que

tot el que hem dit anteriorment ja queda recollit al

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat pel
Govern de la Generalitat el 14 de desembre de

1992, no és menys certa la contradicció entre

aquesta concepció i la pràctica subsegüent del

propi govern quan, d'una banda, vol mostrar una

línia restrictiva amb els excursionistes amb la

coartada de l'impacte que suposa una gran
afluència de persones, i, d'una altra banda, obre
la mà a aspectes de molt més impacte -tant en la

salut com en la higiene de I'entorn- com són les

explotacions hidroelèctriques a Aigüestortes o

l'ampliació de pistes d'esquí a Vaquèira, per no

fer esment d'altres casos.

2. Entenem que governar un país reclama capacitat
de dialogar, de negociar i de buscar acords abans

.

que dictar una mera llista de prohibicions. Això

últim denotaria falta de confiança en els propis
administrats, és a dir, en el propi país.

Dit això, denunciem que, en el cas que ens

ocupa, la FEEC no ha estat consultada en cap
moment per negociar una autoregulació de l'acti
vitat excursionista, i que, a més, s'ha optat per la
via de la prohibició abans que per la via de la

regulació.
3. Donem suport íntegrament a les al·legacions pre

sentades per la FEEC al projecte del PRUG

d'Aigüestortes. Creiem convenient, però, en un

temps en què proliferen les prohibicions, que els

excursionistes aprofitem la nostra estructura
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social -entitats i federació- per a encetar un debat
obert a tothom sobre -per fer servir un adjectiu de

moda- excursionisme sostenible, tal com ja va

començar a fer la FEDME al Primer Seminario

sobre Espacios Naturales Protegidos y Deporte
de Montaña, celebrat a les Illes Canàries el des

embre de 1999 -podeu consultar la ponència de

la FEDME, el treball per taules i les propostes ela

borades amb l'assessorament d'un equip lligat a

la Universitat de Saragossa, a l'apartat de legisla
ció de www.fedme.es. Es tractaria d'establir les

línies bàsiques d'autoregulació de la nostra activi

tat. Línies bàsiques que caldr¡ia adaptar després a

cada espai -proteqit o no- i que podríem presen
tar, en cada cas, com a document de suport per
a una correcta legislació. Amb el benentès que les

normes que sortirien d'aquest treball no s'aparta
rien gaire del que ja és el tarannà de molts excur

sionistes, fruit d'una tradició i un coneixement de
125 anys.

4. És important que aquest treball no vingui donat
directament per acords en el si de consells direc

tius, sinó a través d'un debat obert que impliqui
directament tots els excursionistes. Entitats i fede

ració tenen el seu paper en la promoció d'un tal

debat, en la difusió de les seves conclusions i en

la posterior negociació amb l'administració.

Si els excursionistes no prenem aquesta ini

citiva de reflexió' sobre la nostra activitat -cada

cop més estesa- i el seu impacte sobre el medi; si

no promovem una difusió correcta de les conclu

sions que en traguem; si no desvetllem entre

nosaltres l'actitud de respectar-les; en definitiva, si
no busquem una manera d'evacuar a muntanya
que minimitzi l'impacte visual de les deposicions i

del paper que les acompanya, llavors algun dia,
en alguna altra llei, apareixerà la prohibició taxati
va d'evacuar a muntanya i no trobarem c�-altef
nativa per a la negociació. Llavors podrem,dir que
ens hauran agafat -un cop més- amb 11 ¿arrere a

l'aire i, no podent evacuar a muntanya, hautem
d'evacuar la muntanya per no tornar-hi més.



Comencem una nova etapa

. COHECIÓ I ACTUACIÓ
• Constituir de l'agrupació d'entitats. Aquests objectius són força ambiciosos, però són perfectament rea-

• Ser representats oficialment per la figura del president de l'entitat. litzables. Dependrà de l'ànim, de la il·lusió i de la voluntat de treball
• Aglutinar esforços de totes les entitats de la VEC en les gestions de tots. Endavant, doncs.

que van mes enllà de les estrictament locals i d'autoritzacions

d'activitats particulars.

Consideracions
Sobre les juntes directives

A principis d'aquest any, en començar aquesta nova etapa de la revis

ta Excursionisme, ens proposàrem, entre altres coses, que fos un

mitjà de comunicació útil per als nostres socis de la Unió

Excursionista de Catalunya (UEC) i, al mateix temps que un mitjà
d'informació per a tot el món excursionista en general. Amb aquesta
doble finalitat escric també aquestes lletres d'avui, esperant que

puguin ser d'utilitat per a tothom.

El passat dia 5 d'octubre va tenir lloc l'elecció i la posterior ratifica

ció en assemblea de la nova Junta Directiva de la VEC.

La candidatura presentà un programa acceptat unànimement per totes

les entitats que integren la Unió representades i per tots els assistents

a l'assemblea. Aquest programa inclou uns objectius que la Junta, les
comissions i els socis en general ens proposem assolir i que són els

següents:

ECONOMIA
• Treballar per a un desenvolupament econòmic que permeti dotar

se de majors recursos d'organització; augmentar els elements d'i

matge i comunicació interna i externa; promocionar les activitats i

la marca VEC, i augmentar el seu prestigi facilitant la captació de

nous socis i alhora incrementar els seus recursos.

• Racionalitzar i professionalitzar la gestió (principalment en l'àm

bit de la gerència) .

En abordar la qüestió de les juntes directives, vull remarcar que,
en el sistema associatiu que ens movem i en els temps actuals, no es

gens fàcil trobar voluntaris que vulguin acceptar responsabilitats i

dedicar part del seu temps lliure a donar un servei altruista. Pensem

que tots els càrrecs són sense remuneració, i també molt sovint objec
te de crítiques per part dels associats de la pròpia entitat. Jo voldria

indicar a tots aquells que alguna vegada han pensat a integrar-se a

alguna Junta, que ho facin amb un esperit de servei i per responsabi
litat, per ajudar els altres de forma altruïsta i desinteressada, que no

busquin avantatges de cap tipus, ni econòmic ni de reconeixement, la

butaca, el petit poder que es pugui tenir. S'ha de posar per sobre de

tot, al servei dels socis. El millor premi que es pot treme és la satis
facció personal de la feina ben feta.

Amb aquestes premisses, deu ser molt dificil trobar voluntaris,
diria algú poc coneixedor de la riostra història. No és fàcil, certament,

però si existeix un mínim de responsabilitat, ganes que l'entitat tiri

endavant i s'enforteixi, així com un esperit de servei, es pot aconse

guir. A Catalunya l'esperit associatiu sempre ha tingut èxit. Ha costat

més o menys, però al finalles entitats i les institucions perduren grà
cies a aquest voluntariat altruista.

Quines són 'les persones mes idònies per estar a les juntes? La

gent veterana, que disposa de temps? Sí, és molt important, ja que,
a més del temps jo diria que tenen un uns grans valors com són el

• Coordinar i promocionar activitats conj
tir de les diferents seccions de les entitats.

• Promoure activitats obertes a tots els socis de
• Estimular la formació esportiva dels associats, especialment vocals

i monitors.
• Promoure i canalitzar cursos de formació.
• Potenciar la participació dels representants de les entitats de la

VEC i dels socis en els òrgans de direcció.

INCREMENT DE LA PRESÈNCIA SOCIAL

• Reforçar la imatge de la VEC, perquè esdevingui un referent actual
en el món de l'excursionisme i en la societat catalana.

• Iniciar una presèencia continuada als mitjans de comunicació.
• Aconseguir la declaració d'entitat d'interès públic.
• Promoure cursos, activitats, competicions, vinculats a la muntanya

i d'interès general.

SERVEIS
• Mantenir la línia ascendent de la revista Excursionisme i del but

lletí, al mateix temps que es consolida l'editorial.
• Rendibilitzar la gestió dels refugis. Anivellar a l'alça el condicio

nament i el confort.
• Fer un nou format i unificar els carnets de socis.

saber fer, la perspectiva ampliada, l'experiència en fets similar vis

cuts, el bon consell, etc.

Però també els joves. És necessari una bona dosi de rise, d'ambi

ció, de ganes de lluitar d'innovació. Les entitats els necessiten, els

joves són el futur.

I pel que fa a la dona? Hem de posar quotes com fan alguns par
tits polítics? Em pregunto si les dones no van també d'excursió? No
els agrada la muntanya? Si és així, agafeu també responsabilitats i

doneu a les juntes el millor de vosaltres. La riquesa del vostre pensa
ment ajudarà que tot pugui anar milIor.

Una Junta directiva que pot unir i aglutinar en bona harmonia les
diferents edats i sexes, té l'èxit de la seva gestió molt més a prop.

La nova Junta de la VEC, sortida de l'últim procés electoral, inte

gra gent jove i gent mes gran, també una noia, però necessitem mes

voluntaris i voluntàries, ja que necessitem dotar de gent diverses voca

lies si volem assolir els objectius enunciats. Faig una crida als socis i

sòcies perquè siguin generosos i ens ajudin a tirar endavant i amb èxit.

Entre tots ho farem tot i més. Visca per molts anys la UEC.

Ramon Prieto i Gusi
President de la Unió Excursionista de Catalunya
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Federar-se no és seguretat

Estic d'acord amb el 80% del contin

gut de l'editorial del número corres

ponent al passat mes de setembre.

Només em sobra l'última frase.

Per què després d'expressar tan bé

el fet que a la muntanya s'hi ha d'anar

amb coneixement, amb el cap serè,
sent conscient dels propis límits, per

què després de tot això es diu que en

el 80% dels accidents els afectats

són excursionistes no federats?

Estar federat, actualment no és més

que un pur tràmit administratiu. És
l'obtenció d'un carnet a canvi d'uns

diners, un carnet que es pot obtenir

fins i tot mitjançant internet, un carnet

que no dóna ni acredita coneixe

ments de muntanya, que no aporta
res que una persona no hagi après a

força de conviure en un ambient

excursionista, d'haver trepitjat el terri

tori i, corn aquell que diu, d'haver

mamat muntanya. És cert que, de

generació en generació, sorn respon

sables de transmetre aquests conei

xements, uns coneixements que no

es transmeten per via administrativa. I

és per això que estic ja una mica fart

de veure corn barregem la responsa

bilitat amb els diners i els carnets.

L'avantatge més important (per no dir

l'únic que la gent aprecia) de disposar
d'un carnet de federat és que tens

descomptes en determinats refugis
(diners) a bé que tens coberta una

assegurança mèdica i de rescat (més
diners). Ningú en sap dir cap altre.

Si us plau, deixem de confondre la

responsabilitat amb els diners, i el

seny amb els descomptes

David Serrano i López
UEC de Gràcia

Adaptar les entitats

excursionistes

En referència a l'article i l'editorial

d'Excursionisme sobre el problema
de la seguretat a la muntanya, crec

ursionista
que la qüestió té semblances amb

altres camps on els accidents preo

cupen a la gent. D'entrada es debat

entre dos tipus de solucions, per una

banda, que siguin les administracions

les que prenguin la iniciativa per

resoldre el problema i que imposin
restriccions sobre la pràctica dels

esports de muntanya, a bé que han

de ser els mateixos practicants dels

esports, des dels més experimentats
als principiants, els que siguin capa

ços de redreçar la situació. Aquestes
dues alternatives també es plantegen
quan es parla de la seguretat al tre

ball i també als accidents de trànsit.

No sembla que, tal com estan les

coses, la massa de muntanyencs
tradicionals o les federacions afecta

des siguin capaces de triomfar en la

tasca de conscienciar la gran quanti
tat d'excursionistes esporàdics
sobre què implica sortir a la muntan

ya, no ja només en les qüestions de

seguretat i riscos, sinó també en

altres aspectes corn el conservacio

nisme, etc.

D'una altra banda, la solució que les

administracions imposin fortes res

triccions tampoc satisfarà la majoria
d'excursionistes i muntanyencs fe

derats. De fet aquestes limitacions

també els afectarien, ja que per ser

realment efectives haurien de ser

realment molt restrictives. Malgrat
això, la solució intermèdia que s'ha

gin de pagar els rescats, que afecta

ria a les persones sense asseguran

ça, em sembla correcta i fins i tot

necessària.

El fet és que, ens agradi o no, cada

cop més gent accedirà a la muntan

ya i no sé si hi ha algú que tingui més

dret de gaudir-ne que un altre. No

podem pretendre aturar el fet que

cada vegada és més fàcil accedir a

la muntanya. La gent disposa de

més temps lliure i de més recursos i

també cal menys sacrifici per practi
car aquest tipus d'esports. A l'article

del número anterior algunes de les

opinions criticaven la direcció que

prenia el món de l'alpinisme, que

cada vegada facilitava més l'accés

de tothom a tot tipus d'activitats, de

vegades banalitzant certs riscos. No

podem aspirar a ser guardians de

cap essència, però sí que s'ha de

treballar i molt per millorar la situació

a la que s'ha arribat, ja que si no,

s'ha demostrat que la societat,

darrere de l'empara de la llibertat

personal, quantitats nivells de mor

taldat esfereïdores, el cas del cotxe

n'és el millor exemple.
Cal que les entitats i la federació

intentin captar el major nombre de

practicants, tot i que no sembla el

millor moment per fer aquesta aflr

mació, tenint en compte que les enti

tats excursionistes no creixen al

mateix ritme que augmenta el nom

bre de persones que van a la mun

tanya. És a dir, no sembla que

aquestes entitats siguin capaces de

connectar amb els "nous" muntan

yencs. I si, enlloc d'intentar modificar

els esquemes actuals per a captar el

nombre més gran de nous federats,

es conformen en mantenir un rigor
de la seva forma d'entendre la mun

tanya, no anirem enlloc.¡
A mi tanibé m'agrada una visió més

aviat clàssica del muntanyisme, però

aquesta no ha de ser incompatible
amb d'altres formes d'anar a la mun

tanya. A més a més no queda cap

altre remei que acceptar-ho, perquè
és un fet que ja s'està donant. Per

intentar minimitzar el problema dels

accidents i també en relació a d'al

tres problemes que comporta la

rnassificació de la pràctica d'esports
a la natura cal acceptar que una

solució parcial del problema és inte

grar els "nous" muntanyencs en

ambients que els hi puguin transme

tre una bona consciència dels riscos

als quals s'enfronten.

Ferran López Mas
UEC de Gràcia
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La

per Jaume de Ramon i Vidal

Fa un temps es produí un gran rebombori en l'opi
nió pública al circular el rumor que la Generalitat esta

va estudiant la possibilitat d'ensenyar l'himne de

Catalunya a les escoles perquè els joves el desconei

xen. El motiu principal de l'escàndol era la por d'un

dirigisme polltlc patriòtic en l'educació. Com si els

sentiments del país fossin un fet del qual avegonyir
se, quan tots els països ho practiquen -i no cal arribar

a l'obsessió per la bandera que tenen els suïssos ni a

les parafernàlies teatrals dels nordamericans. Però

alguna cosa s'ha de fer quan aquest sentiment s'ha

afeblit perquè no s'ha format, a poc a poc, en el caliu

familiar a través de paraules i accions dels adults.

Rafael Dalmau i Ferreres, a qui l'Arxiu Bibliogràfic
ha ríedicat les jornades de literatura excursionista

d'engua�y, parlava a principis dels anys trenta d'una

desnacionalització dels catalans, que avui també ens

afecta, segurament perquè som un poble acostumat a

defensar la nostra sobirania, i en èpoques de demo

cràcia i tolerància creiem que tot està aconseguit i

passem d'un extrem de defensa aferrissada a un altre

de passivitat absoluta.

Per tant quan arriben aquests moments és neces

sària una ajuda externa a la família per fer ressorgir
en els joves l'amor a la pròpia terra, lluny, però, de les

imposicions de l'escola. A aquesta alternativa, mes

ela d'educació física i ètica, feia referència F. Martin

en l'article "Educació esportiva de la joventut", apare
gut a La Publicitat el 4 de març de 1933, en què
defensava l'excursionisme com el millor vehicle per
fer cristal·litzar aquest propòsit. Josep Maria Batista i
Roca també ho creia, i així ho manifestà en la confe
rència que va d6nar a la sala d'actes del CEC el 8 de

juliol de 1927 sota el títol de "Les organitzacions per
a l'educació de la joventut a l'estranger", de la que es

desprenia que el model dels boy scouts era el més

adaptable al tarannà català. Conseqüent amb això,
poc després creava els Minyons de Muntanya, sem

pre amb la dèria de la formació del caràcter que
també havia formulat en el seu llibre Manual

d'Excursionisme, i que els escoltes catalans han

mantingut fins a l'actualitat, juntament amb la relació

més o menys forta però sempre existent amb les
altres entitats excursionistes, que en anys de dicta

dura foren el refugi de molts d'ells, com en són un

bon exemple moltes de les nostres UEC:

Per commemorar el naixement dels Minyors de

Muntanya, tant importants per la seva tasca formativa,
sobretot d'estimació al país, i la constant relació exis

tent amb el món associacitu excursionista, la FECC i

la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge van fer

un acte conjunt a la sala d'actes del CEC el passat 8

de juliol, al mateix lloc, dia i hora en què 75 anys enre

re Batista havia fet la seva conferència. Entre les mol

tes personalitats que hi van prendre part hi havia el

vicepresident de la UEC, Josep Sicart, que ho va fer

per la seva faceta d'escolta i soci d'una entitat excur

sionista. AI final es va llegir una declaració de principis
signada per nombrosos escoltes i excursionistes, així

com diverses entitats, entre elles la UEC. El text fa

una defensa dels ideals que impulsaren l'excursionis

me i el moviment escolta a Catalunya, adaptant-ho a

les reivindicacions d'avui, però que en conjunt és pot
resumir en una vella lluita: la defensa del país en tots

els seus àmbits naturals i culturals, tant necessitats

d'ajuda ahir com avui. Martín acabava l'article de La

Publicitat amb unes paraules que ara fem nostres:

"Els Minyons de Muntanya segueixen l'ideari de

Baden-Powell, el millor, si no és que és fet a mida,
per educar i pujar el joven pel camí més adient al seu

desenvolupament moral i físic".

exeursjenísrne 5
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text i fotografies: Eliseu ëetdr» i Joan Reig

El municipi de Sant Jaume de

Frontanyà (Berguedà), a 1.070 m

d'altitud, és el que té menys habi

tants de Catalunya, una vintena, i

el poble, amb només dos carrers,

ja fa el fet. Deu el seu nom, i en

gran part el seu renom, a l'església

10 excursionisme
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que el centra, edificada durant la

segona meitat del segle XI. És una

construcció de planta de creu llati

na, amb tres absis paral·lels,
ornats exteriorment amb arcua

cions. Sobre el creuer s'aixeca el

cimbori poligonal de dotze cares,

únic a Catalunya, que està resse

guit per una galeria de finestres

cegues. La façana de ponent, pre
senta un joc de lesenes i arquets
al voltant de la porta i l'òcul, obert

posteriorment. La nau és de volta

de canó, igual que les naus late

rals. Perpendiculars a l'absis cen

tral, s'obren cinc fornícules separa
des per semicolumnes. Fent servir

les paraules de Vicenç Buron: és
pura i nua arquitectura, un bellís

sim exemple del romànic del segle
XI. A més de l'òcul hi ha un únic

afegit, el comunidor que fa la
funció de campanar.

Des de davant de l'església,
sortim pel carrer de Dalt i comen

cem a pujar, tot seguint el PR C-51

(hi ha un pal indicador). Ens enfi

lem a un replà on hi ha una torre

metàl-lica d'electricitat. Pugem una

mica més i seguim pel camí que

ressegueix el clot de la font de la
Pobla. Arribem a una pista (20') i
anem cap a la dreta (a l'esquerra',
a prop, hi ha el mirador del pla del

Cingle o de les Forques). La pista
passa per sobre de les cingleres
de la Balma Negra, primer, i de la

Balma Roja, on deixem una pista a

la dreta i poc més tard una altra a

l'esquerra. Més enllà, seguint les

marques, per un corriol pugem la

carena rocosa (a 1.390 m d'altitud)

de

(25'), però perfectament transitable

i amb bona visió cap al nord.

Tot baixant, la carena es fa

més suau i les roques deixen lloc

als prats entre arbres. Trobem un

bonic pla (20') envoltat de pins -fa

uns quants anys, varen tallar els

més grossos-. AI mig hi ha una

bassa que només s'omple en

temps de pluges i que dóna nom al

lloc: el pla de la Llacuna o de la

Llegona (com diu Ramon Vinyeta),
però no de la Lleona, com apareix
en molts mapes.

Poc més enllà hi ha la Creu de
Malosa (1.357m) (10'), un collet
des d'on el PR baixa cap a la dreta

per la baga de Santa Eugènia i on

es troba amb el GR 141, que puja
de Sant Jaume i que segueix
amunt per la carena. Entre les

dues branques de l'angle que
forma el GR, pel vessant de Sant

Jaume i en direcció oest, surt un

corriol planer poc marcat que, en

arribar al racó d'un escòrrec,
remunta unes feixes abandonades,
ara plenes d'arbres joves, fins a les

runes de l'església Vella (10').
Enmig de la vegetació es

veuen les parets, unes poques fila

des de carreus grossos, lligats
amb fang, marcant la planta d'una

capella senzilla. Uns metres a la

dreta hi ha una pedra rectangular
que era l'ara de l'altar. Fa cinquan
ta anys, era anomenada l'església
Vella, ras i curt. Per la seva proxi
mitat a la Creu de Malosa (poc
més de cinc minuts anant de pla),
nosaltres pensem que pot ser la

capella de Santa Magdalena de



Malosa, que al volum «Berguedà»
de la Catalunya Romànica es dó

na per desapareguda. Era una de

les capelles que sempre depen
gueren de Sant Jaume, com Santa

Eugènia de Soïlls, Sant Esteve de

Montner (ara de Tubau, nom de la

masia propera), Sant Llorenç de

Corrobí, Sant Cristòfor de les

Planes, Santa Maria dels Oms i

Sant Julià de Cosp .. No són cita

des a l'acta de consagració de

Sant Jaume de l'any 905, però
se'n coneix la relació amb Sant

Jaume per la documentació poste-

rior i totes eren dins els límits de la

parròquia.
Acabem de remuntar les feixes,

fins al pla del Capellà, sobre el cin

gle del Calvari. Retrobem el GR i el

seguim cap a l'esquerra. Va pujant
i es posa a la part nord de la care

na i després per prats arriba a la

Creueta (1.520 m) (25'), el punt
més alt d'aquest sector de la serra

de Fajabranca (aquesta és la gra
fia correcta, segons el mapa de

l'Institut Cartogràfic de Catalunya).
La creu és a l'esquerra, amagada
pels arbres, però les seves proxi-

mitats són un gran balcó sobre els
barrancs de Cosp i les muntanyes
de més al sud. Més enllà de la

collada propera, destaca el Puig
Lluent, cobert d'herba que reflex

teix la llum i fa que mereixi el nom.

Tornem enrrere, seguint el GR

fins a la Creu de Malosa (20') i

després la pista ens duu a un

collet al costat de la Font dels

Coms (10'), i amb vista sobre Sant

Jaume. El GR baixa per la pista
(abans ho feia pel grau de

l'Esmoladora) fins a la casa de

Frontanyà (1.200 m) (20'), on hi
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havia el castell que s'esmenta en

un document de donació a Sant

Jaume de l'any 1066. Ara és una

casa de colònies. Seguint les mar

ques, la pista arriba fins a la font

dels Aiguamolls, on la deixem per

agafar un corriol que, per dins del

bosc, va a trobar el camí vell que
porta fins a Sant Jaume, en un

total de 3 hores i 20 minuts.

Reflexions

Si l'església Vella és, com

creiem, Santa Magdalena de

Malosa, on era la primitiva església
de Sant Jaume? Nosaltres pen
sem que sempre ha estat al mateix

lloc. No s'ha trobat fins ara, cap
document que parli del canvi des

de dalt de la muntanya al poble. Si

no s'ha trobat pot ser perquè no

s'hagi fet constar en cap document
-cosa poc probable- , perquè
el document s'hagi perdut
-molt possible- a perquè no

hi hagi hagut canvi de lloc

-hipòtesi per la qual ens

inclinem-. Quan l'any 905

el bisbe Nantigís va consa

grar l'església, no hi havia
res que s'assemblés a ter

municipals. Llavors,

precisament, es va fer la primera
agrupació de llocs a viles en parrò
quies. Per tant, quan ell fa constar

que l'església s'aixeca al lloc de

Frontanyà es refereix exactament

al poble de Frontanyà, no a cap de

les viles que l'envolten i ell cita
sense anomenar-les.

A la Catalunya Romànica i a

Sant Jaume de Frontanyà de F.

Martínez Solsona es diu que, a

tocar la paret de migdia de l'esglé
sia de Sant Jaume, en enderrocar
la rectoria aixecada sobre el claus

tre de la canònica, es varen trobar

tombes antropomorfes. AI Bergue
dà hi ha tombes d'aquest tipus al
costat de set esglésies i es daten

entre els segles IX i X, excepte a

Sull, on n'hi ha del S. XII. Per tant,
el més probable és que les referi

des tombes fossin anteriors al

claustre i a l'església actual, que ja
s'ha dit que es començà a edificar

cap al 1050 a 1060. Si el normal és

fer-les al costat de l'església, eren

al costat de l'església anterior, és a

dir la que es consagrà l'any 905.

Pot ser una prova, el fet, com es

veu en el dibuix de la planta, que la

paret de migdia de la nau sud no

sigui paral·lela a l'eix de la nau

central. Pot ser que s'a-

profités
estruc

tura

A l'acta de consagració citada,
els pobladors de la vila fan donació

de vinyes i terres -conreables, és

clar- a l'església, unes a les

Planes, les altres s'ha d'entendre

que són a Frontanyà mateix, i algu
nes d'elles es diu que limiten amb
les terres a vinyes que el bisbe
havia comprat l'any 902 a que són
a prop de l'església. Es donen,
com a dotació de Sant Jaume, set

feixes -no sabem de quina exten

sió-, dues modiates i mitja -el

terreny necessari per rendir uns 25

litres de gra- i sis quarteres, que
se'n van a uns 2.000 metres qua
drats. Costa veure tot aquest
terreny, prou pla, més el del bisbe i

el que lògicament es reservaven

els pobladors de Sant Jaume, en

aquest indret, un replec de la mun

tanya, on hi ha l'església Vella.

Potser els nostres arguments
no són prou convincents, però
creiem que exposen dubtes raona

bles sobre una teoria establerta.•

Eliseu Peidró i Joan Reig
pertanyen a l'Arxiu del Romànic

de la UEC de Sants
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El mes de juliol de l'any passat,
finalment vaig aconseguir viatjar al

Perú. La Cordillera Blanca i els

seus encants esperaven, una tem

porada més, muntanyencs de tot el

món i aquesta vegada tenia la sort

de ser entre ells. El viatge entre

Barcelona i la capital de I'andinis

me, Huaraz, va ser planer i sense

anècdotes, llevat del desconcert

inicial que pateix tot viatger quan
canvia radicalment d'escenari i es

troba fora del seu ambient quotidià.
Després de recórrer les vuit hores

amb autocar que separen la gris

14 excursionisme
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Text: Ferran Suifs Muro

Lima del l'anomenat Callejón de

Huaylas, només calia pujar al terrat

de l'hostal on m'allotjava, al bell

mig de Huaraz, per admirar la gran

quantitat de nevados per tot arreu,

amb el Huascarán, majestuós,
imposant-se en el decorat. Amb els

seus 6.768 metres, aquesta mun

tanya és el sostre de la serralada i

del Perú, a més de la fita que ens

proposàvem aconseguir.
El període previ d'aclimatació

començava a Huaraz mateix, que

pel fet de trobar-se a tres mil

metres d'alçada ja demanava

prendre's les coses amb calma i

sense presses. El tercer dia de la

meva arribada vaig fer una excur

sió fins a la Laguna Churup, situa

da a 4.500 metres, una de les

sortides clàssiques per iniciar

l'aclimatació. t.enoemà vaig com

ençar els preparatius per dirigir-me
cap a la Quebrada Ish inca. I cap
allà em vaig dirigir amb en Salva,
un company valencià amb el qual
havia contactat des de Barcelona i

amb qui compartíem intencions

muntanyenques.
Un cop al campament base de

la quebrada, ens vam marcar com

a fites pujar els dos cims clàssics
de la zona, l'Urus i I'lshinca, i si tot

anca

anava bé, també el Tocllaraju.
l.lshlnca, de 5.530 metres, va ser

el primer escollit. El vaig poder
pujar sense massa problemes, ja
que notava els beneficis dels dies

en alçada, però aquest no era el

cas del meu company, que no

s'acabava de posar a to. Dies des

prés, aquest fet ens va obligar a

agafar camins separats.
Va ser a la quebrada on vaig

conèixer tres nois bascos, en

Renato, la Idoia i el Sergio, amb

qui de seguida vaig fer amistat i

amb qui finalment aplegaria forces

per intentar pujar al Huascarán.

Abans d'això, un intent al Toc

lIaraju, un sis mil, que vam intentar

pujar d'una única tirada, sense

muntar cap campament intermedi,
i del qual ens vam haver de retirar
a causa del mal temps, després de

vuit hores d'ascensió. t'endemà al
matí vam recollir el material i cap



El

avail, a Huaraz, a descansar un

parell de dies i a preparar el nou

objectiu.
El massís del Huascarán el for

men tres grans muntanyes: el

Huascarán Sud, el Nord i el Chopi
calqui. L:aproximació al massís es

fa per carretera fins al poblet de

Musho i des d'aquí es comença
l'ascensió. Vam llogar un parell d'a

ses per pujar més còmodament

fins a l'anomenat campament
base, situat a 4.100 metres, on

vam muntar les tendes, vam sopar
i fer plans per l'endemà. Aquest és

un campament còmode, amb

aigua a dojo i que no té ·Ies inco

moditats dels campaments d'alça
da, ja que es troba situat lluny de

la zona glacial.
AI matí, després d'esmorzar,

vam plegar veles i començar l'as

censió. Per arribar al C1 vam haver

de salvar un desnivell de 1.300

metres per una zona de grans 110-
\ ses granítiques que la glacera ha

deixat al descobert en retirar-se, i

encara que el terreny no és difícil,
s'ha d'anar amb compte de no

relliscar. A més, les motxilles es dei

xaven notar i en poca estona haví

em cremat una bona quantitat de

calories. De mica en mica anàvem

pujant i la perspectiva del paisatge
també anava canviant. La vall

anava quedant enrere i nosaltres

ens endinsàvem a la muntanya.
Cap al migdia vam arribar a la gele
ra. Ens vam vestir i calçar pel nou

terreny i vam començar a cercar el

lloc més adient per muntar el cam-

pament. En aquest tram la gelera
no presenta cap mena d'entrebanc,
ja que baixa molt suaument i les

esquerdes que hi ha es poden
creuar sense problemes. Durant el

dia, la temperatura és molt alta,
però a mesura que el sol baixa,
aquesta també ho fa ràpidament.

Abans què el sol s'hagués
post, vam plantar les tendes en un

replà a on n'hi havia una altra de

buida, suposem d'algú que devia

haver pujat cap al següent campa
ment. Ens trobàvem a uns 5.400

metres d'altitud, i el temps era bo.

Era hora de començar a fondre

neu per fer aigua i preparar el

sopar. Portàvem dos fogons, un de

gasolina i l'altre de gas, i cap dels

dos ens va donar problemes. Ens

fem uns exquisits espagueti al

pesto, un mate de coca i, satisfeta

la gana, estàvem a punt per ficar

nos al sac, mentre parlàvem enca

ra una estona sobre l'endemà. El

tram que havíem d'afrontar era l'a

nomenada Canaleta, que cada any
varia i que segons ens havien

informat presentava com a novetat

una esquerda a la zona mitja que
coincidia precisament amb la dé
més inclinació. No era gaire tard,
però a muntanya ja se sap, i a les

set ja estàvem roncant.

A les cinc sonava el desperta
dor. Em pregunto com vam ser

capaços de sortir del sac, tan bé

que s'hi estava dins. A la tenda el

termòmetre marcava sis graus
sota zero, però era hora d'aixecar

se, esmorzar i recollir els estris.

Vam començar a caminar i al cap
de poca estona ens vam trobar

amb un macrocampament en

plena ebullició. Es tractava d'una

expedició nord-americana que, pel
que després vam esbrinar, porta
ven quinze dies amunt i avall de la

muntanya, fent l'aclimatació. Vam

passar de llarg i vam enfilar cap a

la canaleta. Des d'aquesta posició
no semblava pas que haguéssim
de tenir complicacions. Es tractava

d'una canal de 60 graus amb un

ressalt de tres metres de gel viu,
just on es trobava l'esquerda que
ens havien comentat. L:expedició
nord-americana portava un nom

brós grup de portadors que carre

tejaven el material i que s'havien

encarregat de muntar una corda

fixa per creuar aquest passatge,
que aprofitant l'avinentesa també

nosaltres férem servir. Un cop de
tracció i problema resolt.

Només calia pujar una hora

més per trobar la zona més adient

sota la garganta, la gran collada

que separa els dos Huascarans,
on s'acostuma a muntar el C2. Ho

vam fer a recer d'un gran mur de

gel a uns 5.900 metres i on vam

trobar una mica d'overbooking,
perquè els portadors dels ameri-

excursienisme 15
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cans ja havien arribat i agafat els

millors llocs, que per cert, no abun

daven. Per tant ens va tocar agafar
la pala i treure neu del pendent per
fer lloc per les nostres dues ten-

des. La feina era feixuga i vam

anar fent torns. A més el sol picava
fort i vam haver d'anar de pressa

per poder-nos ficar a les tendes i

lliurar-nos de la seva intensitat.

Érem molt a la vora del nostre

objectiu. Des de la nostra posició
podíem veure una mica l'enorme

massa de gel que forma el

Huascarán Nord, però quedava

'I"�����a�.amagat
el nostre objectiu: el

�
••; Huascarán Sud. Vam sopar i vam

p�eparar minuciosament el mate
•. :••••• : 'riai per a l'endemà. La temperatura

• • •
.

• •••• •

s'havia desplomat. Estàvem a vuit
.. . . .

·.:.:.:.sota zero a dins de la tenda i el

: .:.:.: millor que podíem fer era dormir o,

-:.:.:. 'si més no, intentar-ho, ja que a

molta altura, com sabeu, no es

dorm gaire bé. De fet, quan em

semblava que ho aconseguia, ja
era hora d'aixecar-se.

Era poc més de mitjanit. A

fora, el vent bufava amb intensitat i

no ens atrevíem sortir. AI final deci

dim que "o ara o mai" i tirem

amunt. Encara no eren les dues de

la matinada quan enfilem cap al

cim precedits pel grup americà,

que en principi ens marcarà el pas

però al qual avancem una mica

més tard, poc abans que decidei

xin abandonar l'ascensió.

Ens quedàvem sols, doncs. A

poc a poc anàvem guanyant
metres, però de sobte ens vam tro

bar amb el primer entrebanc: una

gran esquerda ens barra el pas.
Vam estudiar la possibilitat de

creuar-la tot escalant per un tros

de gel que hi restava enganxat,
però vam acabar descartant la

idea, pel perill que es despren
gués. No teníem altre remei que

vorejar l'esquerda fins a trobar un

altre pas, un pont de neu dels que
tallen el singlot. Vam passar tant

de pressa com vam poder i vam

continuar amunt. La neu estava un

pèl fonda i vam haver de fer torns

per anar obrint traça. Aviat una

altra esquerda ens va donar més

entreteniment, però un cop la vam
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durant els primers metres. Més

tard, però, l'esforç de la pujada ens

va fer disminuir molt el ritme, i he

d'agrair la presència a prop dels

meus companys que en alguns
trams em va facilitar molt les

coses. Quan vam arribar al campa
ment em vaig deixar anar dins de

la tenda, em vaig oblidar de tot i

em vaig lliurar a un descans ben

merescut. La següent nit la vam

passar al C2 i al matí vam tirar

avall. Un cop a Huaraz vam cele

brar l'èxit amb un bon sopar a

l'Euskalerría, un restaurant deis

bons, acabant així l'estada per
terres andines.•

haver salvat, vam tenir la sensació

que el més dur ja havia passat. I

així va ser. Quedaven uns dos

cents metres de desnivell i els vam

anar esgarrapant a poc a poc. Els

últims metres, però, es van fer pre

gar, com a totes les muntanyes, de

fet. AI final, però s'acaba el pati
ment i comença la satisfacció.

Eren les deu del matí. Ens trobà

vem dalt de tot i la vista era corpre
nedora. Ens vam abraçar, vam fer

nos les fotos de rigor i a

continuació vam començar el des

cens. Tot i que feia sol, el vent pro
vocava un ambient molt fred, cosa

que ens va fer espavilar de valent
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la vegada lloc de carrascars i

vegetació plenament mediterrània i
eixuta en els solells més baixos.

Penyagolosa és fet de penya
segats solemnes, de cingles, de
barrancs, de torrents, de salts d'ai

gua ... i, a la vegada, de formes
mansoies, arrodonides i d'alti

plans. Penyagolosa és un lloc que
desconcerta a tots aquells que,
sense gaire coneixença, tenen fal
ses idees prefixades dels paisat
ges del País Valencià.

Precisament l'itinerari propo
sat, que s'enlaira fins al cim, reco

rre una mica tots aquests caràc
ters que impregnen Penyagolosa,
tot i que cal remarcar que les pos
sibilitats del massís són molt més
extenses.•

El sostre

del País
Valencià

Text i fotografies: Bernat Gasull

Segons Joan Coromines, el nom

de Penyagolosa prové de Penya
de les Àligues; Pinna Aquilosa en

llatí. Es evident que la seva massa

rocosa altiva i solitària convida al
vol dels rapinyaires, però més enllà
de ser un roquissar extraordinari,
Penyagolosa és l'emblema per
excel-lència de la muntanya valen
ciana. Just a dalt del cim, damunt
d'una placa de marbre hi senyore
gen clars aquests versos:

"Penyagolosa, gegant de pedra, la
teua testa plena de neu,

Penyagolosa, Penyagolosa, a la

tempesta, al sol i al vent: fita sen

yera del poble rneu..

Penyagolosa, per bé que amb
els seus 1.814 m d'alçària es veu

superat pel Calderón (1.839 m), al
Racó d'Ademús, és sens dubte,
per la seva rellevància, tant en

relleu, com en situació i història, el

18 exeursíenísme
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sostre del País Valencià. Es troba
a la part sud de les muntanyes
del Maestrat, entre les comarques
de l'Alcalatén -de parla catalana-,
i l'Ait Millars -ja en territori caste

Ilanopariant-, a la Serra de la Bata

lla, ben a la vara de la província de
Terol. Com el seu nom indica és un

penyal que, enmig de l'altiplà,
enlaira la seva silueta emblemàtica

que es destria alterosa des de la
Plana Baixa de Castelló. Costerut

per totes bandes, només és fàcil
ment accessible per la part nord;
justament pel vessant del santuari
de Sant Joan.

Penyagolosa és un indret que
en un primer moment sorprèn a

qui no el conegui pels seus paisat
ges. El massís és un reducte ben
al sud de flora centreeuropea: una

obaga humida de pins roigs, rou

res, teixos i grèvols. I és també a
Realitzat a la primavera del2001

pel Martí i en Bernat Gasull i Roig.



L'excursió, sobre un recorre

gut circular, parteix i acaba a

Sant Joan de Penyagolosa, és

un santuari prou conegut
amb una hostatgeria d'allò

més acollidora i, sens dubte, e!

punt de referència de l'excur

sionisme a la zona. El recor

regut assenya!at transcorre pe!
barranc de la Pegunta. Des

de Sant Joan prenem e! carni

sud, que passant pe! bosquet
de la zona d'acampada va a

espetegar a la pista de la Ba

nyadera. Creuem la pista pas

sant pel fons del torrent,

generalment eixut, fins a tor

nar-la a creuar, i tornant a se

guir el carni marcat pel fons

de la vall enmig de la pineda
de pi roig i els teixos. Arri

bem finalment a I'entreforc

de la Banyadera o bé directa

ment a! Corralíco si prenem

una desviació a la dreta. Al

Corralico hi arriba la pista, i

és d'allí que enfilem el tram

fina! sense arbres fins a! cim.

Un cop da!t ens trobem amb

el cingle ca!cari damunt de!

costat sud i la caseta de! vigi
lant, normalment present, que

guaita e!s possibles incendis

del voltant. Si teniu bona sort

i n'arreplegueu un de trempat
com fou el nostre cas, va! a dir

que podreu gaudir d'una

bona conversa i d'una bona

informació sobre Penya
golosa. En acabat proposem

davallar per la carena est, res

seguint el cingle de roca en

roca camp a través, procurant
no malmetre e!s coixinets ras

trers que hi creixen. Després,
i també sense carni, davallem

a! costat sud un cop passat e!

tossa! de Fraga. El recorregut

prossegueix flanquejant just
per sota l'impressionant tossa!

i la paret de Penyagolosa, fins

a petar a! coll de Canta! de

Mique!et, on ja hem recupe

rat e! sender. Som ja en terri

tori castellanoparlant i resse

guim la pista atrotinada

enmig de masos abandonats

fins a Marcén. En aquest punt
davallarem pel barranc de

Marcén fins al Carbo, un

mosaic de con-

reus, masos enca

ra habitats i mo

lins abandonats

de paisatge molt

més eixut i me

diterrani que es

troben a la vora

de! riu del mateix

nom. Enllaçarem
amb el recorre

gut marcat del

GR-7 per entre

masos per des

viar-nos, passat el

Molino de la

Roca, fins a! gorg

i a! sa!tant on fa

bo de remullar

s'hi. Des d'aquest
punt parteix un

recorregut alter

natiu que davalla seguint e!

GR-7 fins a Villahermosa del

Río. Retornem a! punt de!

GR que hem deixat i seguim
aquest sender, trescant mun

tanya amunt i arribant a!s pai
satges més muntanyencs que
havíem deixat. Sense abando-

nar el GR, i després de passar

pel coll de la Lloma Plana,
anirem a espetegar just a I'es

glésia de Santjoan passant per
la pista que mena de! santuari

al poble del Puerto (o
Puertominga!vo) .

��.i)�m �o:--., . Horari: Santjoan de Penyagolosa - Penyagolosa 1,45 h.Tot el reco

rregut: 4h 30min.
• Desnivell total: 1.050 m.

• Cartografia: Penyagolosa Editoria! Alpina. Esca!a 1 :30.000

Accés: Podem arribar amb cotxe fins a SantJoan per la carretera asfa!

tada venint deVistabella de! Maestrat; recorregut que també pot fer-se

a peu seguint el GR-7 durant 7 Km, pràcticament sense desnivell.

Cap a Vistabella de! Maestrat hi ha autobusos diaris des de Castelló

(autobusos HICID). Per arribar amb cotxe a Vistabella des de

Cata!unya ca! seguir l'autopista de la costa (A-7) en direcció a Castelló

fins a arribar a Torreblanca, baixem per la N-340 fins a Ribera de

Cabanes, i d'allí ens desviem a Cabanes,Vall d'Alba, la Pelejaneta, Coll

de la Bassa, Atzeneta de! Maestrat, Benafigos i finalment Vistabella.
• Època recomanable: Especialment primavera i tardor. Tot i que no és

de descartar qua!sevol època, fins i tot a l'hivern amb e! cim nevat.

• Dormir: Hi ha una zona d'acampada a! voltant de! santuari de Sant

Joan. A més existeix l'hostatgeria, un lloc extremadament acollidor

on hom pot dormir i menjar a bon preu i on sereu molt ben atesos.

Mes enllà dels dormitoris situats esca!es amunt, hi ha habitacions

comunes amb lliteres força econòmiques just sota les arcades que
donen a la plaça (servidors hi vam dormir). El telèfons de contacte

són: 964 389 075 / 964 760 909.
• Punts d'interès al voltant de Penyagolosa: A més del santuari de Sant

Joan, són molt recomanables les visites a Vistabella de! Maestrat, a! poble
enfilat de Xodos amb els càdecs descomunals a la vora de Gargant i,ja
entrat a l'Aragó, el poble del Puerto, situat a 1.456 m d'a!çària.

• Bibliografia: Penyagolosa del Sostre d'un País, d'Enric Roncero i

Ventura. Tàndem Edicions,Va!ència 1999.



Text i fotografies: joan Ge/abert

Aconseguir escalar per una via

més a menys coherent a les

Agudes és un vell somni perseguit
per no poques generacions. En

alguns que altres intents, ja hi havia

hagut qui havia aconseguit encade
nar alguna tirada interessant, però
aquesta paret caòtica, farcida de

terrassetes, canals i jardinets, ha fet

difícil trobar un recorregut lògic per

arrodonir una via d'escalada que

mantingués una línia constant,
sense interrupcions botàniques
descomposicions de la pedra.
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És per això que la publicació el
Î 992 de la ressenya El vol de l'home

ocell, que a més és un nom encerta

díssim, em va encuriosir força.
Llavors, però, el mal temps, l'aproxi
mació curta però d'una intensitat de

les que et deixen sense alè i el caos

geològic propi del lloc van fer que
desistíssim. Cercant el peu de via,
que no vàrem trobar, anàvem guai
tant la paret. La desconfiança per

l'aspecte general ens va fer desistir,
convençuts que tot plegat seria un

mal invent i que no pagava la pena.
\

L'aparició de la ressenya de la via

en la recent nova etapa del Vèrtex,
ens va refrescar la memòria. Llegint
el treball "Les altres clàssiques",
comprovo que l'article vessava pas

sió, afecció, sensibilitat.

Tant d'elogi obligava a retornar-hi
tan aviat com ens fos possible a

constatar els adjectius de cada

,
N

paràgraf. I, ves per on, fent cas a la

recomanació d'anar-hi a la prírnave
ra, ens vàrem trobar amb una via

que recull possiblement la millor

essència que ens pot oferir aquest
vessant de paret. Una paret, El vol

de l'home ocell, que si bé no està

dissenyada per farcir-la de vies d'es

calada, esdevé una preciosa enlaira

da per aquest mar de verdor que és

el Montseny, en un entorn de postal
que paradoxalment toca molt poca

vegetació. La roca és de bona qua
litat i, a més, l'escalada és potent
(no regalen res) i eqoipada en els

punts claus.

Tot plegat la converteix en una

escalada del tot recomanable i

imprescindible per als més romàn

tics i somiadors. Un regal que convé

fer-se al més aviat possible, sobretot
a la tardor i a la primavera, perquè
els dies de molta calor es fa força
desaconsellable.•



Via: El vol de l'home ocell

Primera ascensió: J. Sallent, Q. Bretch i E. Sallent, a l'abril de 1992.

Dificultat: MD (200 m), de 3 a 4 hores. Un pas no obligat de 6b i

un altre de 6è grau. Encara que en la ressenya original no ho fan

constar, és de justícia rectificar la graduació (tal i com s'ha fet en

la publicació delVèrtex). Els passos claus són curts però potents.
La resta és més factible i fina, excepte el primer sostret, que és

molt explosiu.
Diflcultat tècnica: D+. Que els passos claus estiguin equipats facilita

molt la progressió. Per a la resta amb tascons i friends mitjans n'hi

haurà prou. Serà útil un camalot del núm. 4. Per als que vagin més

apurats pot ser útil pitonar en un parell de llocs.

Roca: 8. Gneis de bona qualitat. Hi ha algun bloc després, però és

perfectament tolerable. És sorprenent però ensopegarem amb

molt poca vegetació.
Bellesa: 9. Entorn de cine, amb alguna terrassa enjardinada que no

ens molestarà gaire.
Seguretat: 8. Es pot assegurar molt correctament. Per als que van més

justets, un parell d'extraplans als passos clau aniran molt bé.

Material: El normal en aquest tipus de via. Els pitons són optatius.
De faltar-ne algun ens podem trobar amb passatges més obligats.

Aproximació:
Al quilòmetre 23,800 de la carretera BV-5114, de Sant Celoni a

Viladrau, hi ha un lloc per deixar el cotxe i neix una canal molt

dreta de pas dificil. Sense CaIIÚ, les fulles acumulades llisquen molt

i fan molt dura la pujada, que morirà després de creuar una pista
en una tartera.A la dreta, quan enfila una canal, neix un petit espe
ró per on comença la via. Hi ha una placa amb el nom just a l'i

nici de l'escalada.

Descens:

Un cop hem arribat al cim de les Agudes, comencem el descens

pel marcat sender del darrere. Al cap de pocs metres deixem el

camí principal, més fressat i que continua recte, per encetar a l'es

querra un pronunciat sender que s'endinsa en el bosc. Arribem a

una pista, seguim a la dreta una bona estona fins a trobar, a l'es

querra, un sender marcat amb marques vermelles que seguim fins

a la carretera de Sant Celoni, al costat del quilòmetre 23. Abans,

però, passarem per la generosa font del Briançó.



Òscar Ferrer i Pla,
istòriaenla

Q¡an un amic i company ens

deixa, hi ha qui diu que només es

recorden els encerts i les bones

obres. Volent fugir del tòpic, en el

cas de I'Òscar Ferrer i Pla, per més

que he buscat en el sac dels res

sentiments generals no n'he sabut

trabar cap. El seu humanisme no

els deixava lloc. El màxim que

podem trobar són iniciatives que no

es coronaven com ell se les havia

imaginat en projectar-les, cosa

natural quan es treballa en equip.

Els qui vàrem conèixer les seves

activitats com a escalador, esquia
dor i practicant de l'alta muntanya, a

més de les qualitats d'organitzador
que posseïa, ens costava d'enten

dre la pau i serenor que la seva per
sonalitat traspuava quan el visità

vem, no tantes vegades com ell es

per Jaume Ramon i Morros

mereixia, al seu racó del carrer de

l'Alzina de Gràcia, retingut per una

malaltia que no li permetia cap

esforç, seguint el dia a dia de la UEC
i de l'excursionisme per mitjà de

l'Àngela, la seva muller, a qui espe
ronava a participar-hi, per saber-ne

de primera mà tots els detalls.

La presidència d'Òscar Ferrer i Pla
va ser la clau de volta de l'edifici

somniat pels fundadors de la UEC i

de les entitats que s'hi afegiren. La

UEC aplegava uns sis mil excursio

nistes, s'inaugurava un ampli i gaire
bé sumptuós local a la Gran Via de

Barcelona, s'adquiriren en propietat
les seus de la UEC de Sants i de

Mataró, s'aixecà un pis i un teulat

nou al Xalet de la Molina, es catala

nitzà la revista Excursionisme, i en

l'ordre social, la Unió Excursionista

•

I el recor
de Catalunya va ser una de les dues
entitats excursionistes que es va

adherir a les tres consignes de

l'Assemblea de Catalunya. Tant és

així que Els Amics de la Ciutat ator

garen a la UEC, per votació de les

entitats afins, la Menció Honorífica
d'Entitat Distingida.

La llista de les activitats esportives
iniciades a patrocinades per I'Òscar
seria tant llarga que no cabria en el

poc espai de què disposem, ja foren

reconegudes per la Generalitat amb

la «Medalla de Forjador de la Història

Esportiva de Catalunya». Qui no vol

conèixer la història, i saber el que
feren i com pensaven els que ens

precediren, poc podrà fer en ferm

per l'esdevenidor. L'Òscar Ferrer i

Pla, és el millor exemple, procura
rem seguir-lo.•

D>esquerra a dreta:

Òscar Ferrer, Artemi

Jaumà, Josep M.

Jerez, Florenci Vila i

Àngel Pejó en un

lliurament d'ensenyes
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Claraboies

Pintura, Escultura, Ceròmica

Fons d'art i exposicions periòdiques
Emmarcatge, Restauració d' obres d'art

Materials i eines per a belles arts

Complements d'art.

Vidres laminats de seguretat

Gravats i bisellats

Vitrais i decoraci6

Vidres amants amb cambra

I
SERGI

CASTELLÀ
I I

VIDRES I MIRALLS
L_j

Tancament securit

Murals de miralls

Riera 6-7 SANT POL DE MAR • Tel. + Fax: 937603204
• www.santpolart.com • e-mail: gypsy@retemail.es

Oberta de dt.a ds. De 10 a 13 i de 17 a 20 h

Diugemnes de lOa 14 h Torr8f\l41e l'Oflo 188 • lei. ¡ fo)< 93 217 043 16 • 8orcelono 060) 2

MONTeAU tel.934512658
carrer Urgell, 120

LLIBRERIA 08011 BARCELONA

Especialitzada en:

mapes d'arreu del món

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

llibres de viatge

AI servei del muntanyenc, de l'esquiador i de l'espeleòleg



per Hèctor Verdú

«Hi ha poques dones
en els esports de muntanya»
Entrevista amb Roser Español, campiona de la Copa Catalana

d'esquí de muntanya 2001-2002

Quan temps fa que estàs en el món de l'excursionis

me i d'on ve la teva afecció per l'esquí de muntanya?
En això de l'excursionisme hi estic ficada des del 97, quan

vaig començar a fer muntanya. Vaig començar escalant,
vam fer una colla i anàvem a fer muntanya. Llavors ens vam

afeccionar a fer tresmils i ens picàvem
a veure qui n'afegia més al currícu

lum. I després, fa un parell d'anys
vaig començar amb l'esquí de mun

tanya i ja vaig entrar a fer curses.

Ja devies esquiar d'abans, però.
No, no gaire. Bé, quan feia vuitè

vaig anar a fer un curset

amb l'escola als Alps.
Havíem fet uns cursets

de cap de setmana i

després ens en vam

anar una setmana

als Alps. Però des

prés gairebé no

havia anat a esquia.
Bé no pas de forma
assídua: potser
cada any pujava
una o dues vegades
a esquiar a pistes,
però prou. Així que

quan em vaig afec

cionar a la muntan

ya i en veure que a

l'hivern tothorn anava

arnb esquís, vaig
decidir anar a provar.

Em vaig posar els esquís de muntanya per prirner cop fa tres

anys, però ja a finals de temporada. L'any passat vaig anar

un dia a una cursa, hi vaig conèixer un noi i a partir d'aquí
vaig començar a anar a curses.

Així, et vas plantar a fer una cursa sense més?

Bé, acabava de fer-rne de la UEC de Mataró que organitza
va sortides d'aquestes. Llavors vaig anar arnb ells i hi havia

una parella -el Marc Gascó i l'Anna Mañach- que la setma

na següent anaven a fer una cursa d'aquestes i em van dir:

"Vine i encara que no tinguis parella, et poses a darrere i vas

seguint el recorregut". I em va semblar bona idea. Arran

d'això vaig conèixer un noi, el Sergi Gomà, i el 2001 vam

córrer tots dos formant parella.
I ja vas començar a guanyar?
Sí, ja vaig començar a guanyar (riu). És que hi ha rnolt

poques noies.

I per què creus que n'hi ha tant poques?
Potser perquè és un esport que fa una mica la irnpressió de

rise, més que res per les baixades, però en canvi si penses
en les pujades, no n'hi ha. És un esport com qualsevol altre.
Però la veritat és que aquest dèficit de participació femenina

també el trobes en altres esports de muntanya, perquè aga-
\

fes la bici i tampoc hi ha noies.
-

Aquesta darrera temporada, de tota manera, vas tro

bar una noia per fer parella.
Sí, la ternporada que vaig córrer amb en Sergi, hi havia una

altra noia, la Emma (Emma Roca, del CIMS de Montcada i

Reixac), que també feia parella amb el seu xicot i ens vam

plantejar la possibilitat de córrer juntes l'any següent.
Amb quantes parelles de noies més competíeu?
Poquetes. Habitualment, sis o set i no totes fan totes les

curses. També depèn de la cursa. Quan és Carnpionat de

Catalunya, és clar, vénen també les millors.



Vosaltres, però, aquest any vau fer totes les curses.

Sí, de cinc en vam guanyar tres, en una vam fer segones i

en una altra vam fer terceres, però potser aquesta va ser la

que tenia més mèrit, perquè hi havia l'Emma Roca i com

panyia, que estan a la selecció catalana i evidentment

estan molt més fortes, fins i tot participen en competicions
internacionals.

I el Sergi, amb la seva nova parella masculina, guan

ya gaire?
Ui no, és molt difícil. Els nois estan molt forts. En el cas de

les noies, a I'haver-n'hi poques, pel fet que t'entrenis una

mica i coneguis l'esport ja tens possibilitats. En canvi un

noi, per estar entre els primers s'ha d'entrenar molt. De fet,
tots els que estan davant són bombers o gent que té molt

de temps per entrenar-se, o també amb facultats -hi ha

gent que s'entrena una mica i ja està en condicions de

competir amb garanties.
Per tant, la diferència entre homes i dones és molt

gran.
Si, el primer noi li pot treure ben bé una hora i mitja a la pri
mera noia.

Així, tot i haver començat de parella amb un noi, no

aspires a competir amb ells.

No. De fet amb qui em comparo, quan coincidim, és amb

les integrants de la selecció catalana, i aquestes em treuen

vint minuts ben bons.
I com s'ho ha pres el Sergi això que tu guanyis i ell

no?

Ah, molt bé. De fet en alguna d'aquestes curses hi havia

premis en metàl·lic i ell m'animava: "Au, vinga vés a córrer

i porta diners!".

De totes les curses que heu fet, el Bassiero,
Tavascan, la del Serrat a Ransol, la Poca Traça (a
Vallter), quina és la que més t'ha agradat?
La del Serrat, a Andorra, però l'any passat també va estar

molt bé la Poca Traça. Aquest any, però, va fer molt mal

temps i van escurçar molt el recorregut;lgual que al

Bassiero. La del Bassiero també és molt maca, però és

que enguany no vam fer res. Vam fer una pujada i prou ja
està. No va comptar ni la baixada, que és on normalment

es marquen més les diferències. Depèn molt de la climato

logia i de la neu.

I després de veure que no teniu rival a la Copa
Catalana, quins reptes us plantegeu tant tu com

l'Emma?
A mi m'agradaria fer també la Copa d'Espanya, però això

implica una dedicació i la meva companya ho fa més aviat

per passar-s'ho bé. A part, també hi ha el factor econòmic.

Calen patrocinadors que t'aportin diners, perquè a la Copa
d'Espanya has de pagar-te les inscripcions a les curses -

cinc o sis mil pessetes (30-26 euros) cada una-, a més del

desplaçament i de l'allotjament, perquè les curses tampoc
es fan vora de casa i ja hi has d'anar el dia abans. Encara

sort que fins ara la UEC de Mataró m'ha pagat les inscrip
cions. També tinc la possibilitat de fer el Circuit Preolímpic,
on es participa a títol individual.

Quina preparació requereix la participació en compe

ticions d'aquestes característiques?
Més que res, anar fent sortides, encara que no tinguis
curses, agafar els esquís i anar sortint els caps de setmana,
de manera que vas agafant fons. I entre setmana es tracta

d'anar a córrer un dia o dos, però això també depèn,
perquè a l'hivern també costa molt mantenir aquesta
constància.

Per tant, tot i la teva relativament curta experiència i

la manera accidental com vas començar, veig que

l'esquí de muntanya s'ha convertit en la teva pràctica
preferida.
De fet sí, tot i que també m'agrada agafar les raquetes i fer

recorreguts impracticables amb esquís.
Però que té que no tinguin altres esports que puguis
practicar en aquest a la muntanya?
Definitivament, les baixades, ostres! I tant! Però també la

satisfacció de quan arribes a dalt i després et pots estar

dues hores baixant. I el descens no és mai igual, perquè et

va canviant la neu i caus ...

I en canvi, hi ha alguna cosa que no t'agradi gens?
Bé, també hi ha baixades que se't poden atravessar, per

què de vegades la neu fa molta crosta i es va trencant a

mesura que vas baixant. El descens es fa molt complicat,
perquè no pots fer girs i has de baixar fent cunya, i és un

"rollo" baixar fent cunya quant el que busques són emo

cions més fortes.

Has hagut de renunciar a alguna cosa per aquest
esport?
Els principals pro
blemes han estat

amb la família. El

fet de sortir gairebé
cada cap de set

mana era un pro

blema, sobretot

mentre vaig viure a

casa deis pares,
que de seguida et

comentaven "és

que cada cap de

setmana ets fora i

no ens veiem". I

encara sort que no fèiem totes les curses del calendari i

ens hem centrat en la Copa Catalana
I per quina cosa renunciaries a continuar esquiant?
Alguna lesió o alguna cosa així. Seria una mala passada.
Bé, si em quedés embarassada també ho hauria de deixar,
oi? (riu). Però no veig perquè hi hauria de renunciar.

Tampoc no ho canviaries per cap altra modalitat?

No, a l'hivern no. No hi ha comparació. A l'estiu ja hi ha

altres coses: raids, curses d'orientació ... De fet, encara que
no sortim a esquiar, cada cap de setmana fem alguna
cosa. És també una forma d'entrenar-te. Si no ho pots fer
entre setmana, almenys fas alguna cosa durant el cap de

setmana. I si fas una cursa, com que ja vas a fons, és com

un entrenament.
- La clau de tot plegat és el fons, doncs.
- Sí, i el fons s'agafa a la muntanya.
- No té cap més secret això?
- No cap. I de fet jo animaria la gent a participar en aques-
tes curses, perquè no només és l'emoció de la competició
i el plaer dels descensos, sinó que també hi ha un ambient

molt bo entre els participants. I de fet, fins i tot potser és

millor començar fent curses de muntanya, que no pas fer

ho per lliure, perquè com que tot està molt controlat, ja
saps que no et caurà una allau. Si hi ha una mica de rise,
s'anul-la el tram o s'altera el recorregut per no passar per

aquell lloc. Si vols començar a fer esquí de muntanya, el
millor és anar a una cursa. Et poses al darrere i vas seguint.
Tens tot el circuit marcat i t'estalvies haver d'obrir traça,
que també cansa.



notícies i activitats
El president de la VEC de Bagà fa el Cho Oyu

Integrat en l'expedició Berguedà 2002
- Cho Oyu, la primera expedició
berguedana a un 8.000, el president
de la UEC de Bagà, Joan Cunill, de
30 anys, va coronar el passat 1

d'octubre aquest cim de I'Himalaia, de
8.201 metres d'altura, situat a la
frontera entre el Nepal i la Xina, entre

l'Everest i el Sisha Pagma. En l'atac al

cim, Cunill anava acompanyat del cap
de l'expedició, Joan Casòliva,
president de l'Associació de

Muntanyencs Berguedans, qui no

obstant no va poder arribar a dalt de

tot, ja que en l'intent va perdre una

manyopla i va haver de tornar avall pel
risc de congelació. En els dos dies

següents també van intentar l'atac la
resta d'integrants de l'expedició:
Teresa Roca, Ramon Sala, Edu

Sánchez, Quico Soler i Josep
Cañellas, tots ells integrants de
diferents entitats excursionistes de la
comarca del Berguedà. Això va ser

possible gràcies que l'expedició va

adoptar com a estratègia la divisió dels
seus integrants en cordades més

petites que es van tornar en els intents

d'atac al cim. Tots els atacs es van fer

per la via clàssica, oberta el 1954 per

l'expedició austríaca, formada per

Yychi, Joechler i el sherpa Passang,
que va fer el cim per primer cop.

L'expedició berguedana va arribar a

l'Himalaia a principis de setembre i van

començar l'aclimatació, imprescindible
per acostumar el cos a treballar amb el

dèficit d'oxigen que hi ha en aquestes
alçades. Per pujar al Cho Oyu, era

necessària una bona aclimatació fins i

tot abans d'arribar al camp base, situat
a la gens menyspreable alçada de
4.900 metres. Per al procés
d'adaptació, per tant, els set integrants
de l'expedició berguedana van optar
per fer un trekking per la vall de

Langtang Khola, prop de la frontera
amb el Tibet (Xina), envoltada
de cims de més de 7.000 metres.

Durant aquest període, els

expedicionaris van aprofitar per fer
diversos cims de cinc mil metres.

Finalment el dia 12 van instaHar-se al

camp base i l'endemà ho van fer al

camp base avançat, situat a 5.700
metres. Entre els dies 13 i 20 el

període d'aclimatació va continuar entre

el camp base avançat i el camp 1 .

Els pitjors moments es van produir el
dia 24, quan el temps va empitjorar.
Els expedicionaris van haver de
retornar al camp base i esperar que

passés el temporal de neu i vent.

Quan el dia 27 van retornar al camp 1

es van trobar que gairebé no en

quedava res. El vent s'ho havia endut
tot. El mal temps també els impedia
arribar al camp 2, on els

expedicionaris tenien material

important per intentar l'atac al cim.

Finalment, el dia 29 les previsions
meteorològiques van millorar i part dels

expedicionaris van decidir pujar al

camp 2 per intentar l'atac al cim.

L'1 d'octubre a les 6 del matí, Joan
Cunill i Joan Casòliva intenten l'atac al
cim. Comencen a caminar que encara

és fosc, a les 6 del matí. El principal
escull tècnic és una barrera rocosa.

Però encara no estava tot fet. El cim
del Cho Oyu és un dom gairebé pla
que desespera molts alpinistes. Calia
caminar gairebé dues hores per
aquesta plana culminai fins arribar a

l'autèntic cim, únic punt des del qual
es pot veure l'Everest.

A l'hora de tancar l'edició d'aquesta
revista, l'expedició acabava
d'abandonar el Nepal ja de retorn.

Els set expedicionaris tenien previst
arribar a Berga el diumenge dia 13
d'octubre. Esperem poder ampliar
aquesta informació en el pròxim
número.

FESTIVAL DE CINE DE MUNTANYA DE TORELLÓ
Com cada any, arribat el novembre se celebra a la població
osonenca de Torelló el tradicional Festival Internacional de
Cinema de Muntanya i Aventura. I ja en van vint. Per això, l'or

ganització, a part del programa habitual, ha convidat una

representació dels millors alpinistes que hi ha al món en

aquests moments.

Així, entre el 15 i el 24 de novembre està previst que passin
per Torelló els nord-americans Jim Bridwell i Royal Robbins,
els espanyols Miguel Ángel G. Gallego i Mari Abrego, el brità
nic George Band, l'italià Miguel Maestri, l'eslovè Tomaz

Humar, l'austríac Kurt Diemberger, i el japonès Junko Tabei, a

més dels alpinistes catalans Josep Manuel Anglada i Carles
Vallès. Tots ells participaran en diferents xerrades i debats

públics.
Però a part d'aquests actes excepcionals amb motiu del vintè
aniversari, el festival de Torelló ofereix les ja habituals seccions

competitives i retrospectiva. Pel que fa a la secció competiti
va l'organització calcula que, com ja ve sent habitual, final
ment es projectaran al voltant de mig centenar de treballs,
molts d'ells documentals patrocinats per les principals cade
nes de televisió del món.
A banda de la secció competitiva, també destaca la no com

petitiva, en què tenen cabuda pel-licules de diferent índole,
com ara films convencionals o relacionats de forma directa o

indirecta amb personatges convidats, així com retrospectives
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d'autors destacats. A més de l'apartat de pel·lícules, també hi
haurà exposicions, un espai editorial i altres activitats i actes lli

gats d'una manera o altra amb el món de la muntanya.
Amb un pressupost superior als 126.000 euros (prop de 21
milions de pessetes) i una assistència mitjana d'entre cinc i sis
mil espectadors, el Festival de Cinema de Muntanya i
Aventura de Torelló, s'ha convertit en un referent mundial d'a

quest gènere. Les àmplies possibilitats temàtiques que ofe
reixen les bases del festival permet veure durant deu dies

pel·lícules i documentals de diversos gèneres, des de films

d'expedicions fins a reportatges de natura, passant per docu
mentals d'esports d'aventura, sobre, aspectes ecològics,
etcètera.

Organitzat pel Centre Excursionista de Torelló, el festival va

néixer el 1983 amb el nom de Certamen de Cinema de

Muntanya de Torelló. Inicialment no tenia cap pretensió inter
nacional, però la bona rebuda que va tenir en les primeres
edicions i el fet que, amb els anys, el festival anava guanyant
ressò i també qualitat en els films que s'hi presentaven va

començar a fer pensar en aquesta possibilitat.
La desena edició, l'any 1992, va suposar un punt d'inflexió.
Amb motiu de l'efemèride, l'organització va convidar el neoze

landès Edmund Hillary, considerat el primer home que va fer
el cim de l'Everest. La seva presència va provocar un ressò
mediàtic a gran escala, així com el reconeixement internacio
nal del festival.



UN CATALÀ, CAMPiÓ DEL MÓN DE CURSES DE MUNTANYA

El català Agustí Roc, del Centre Excursionista de Sant Boi,
es va imposar el passat 8 d'octubre a la Copa del Món de

Skyrunning, Roc va guanyar a Malàisia l'última prova del

campionat, la XVI Mt. Kinabalu International Clirnbathon,
fent un nou rècord de la cursa, L'italià Bruna Brunod

(campió l'any 1998) va quedar segon de la cursa i també
a la classificació general final. El també català Jordi Martín,
del Centre Excursionista de Ripoll va arribar 9è a Malàisia
i quedà situat en la tercera posició de la classificació final
de la Copa, A part d'Agustí Roc i Jordi Martín, Joan
Colomer va quedar en la sisena posició i Ferran Sarri en la
setena,

L'èxit de la selecció masculina es va veure completat pel
podi que la també catalana Carme Tort havia aconseguit
el dia abans, Tort va arribar tercera a la prova, cosa que li
va permetre situar-se en el tercer lloc de la classificació

general femenina, Teresa Forn, Anna Serra i Marta

Busquets, que es van classificar quarta, cinquena i sise

na, respectivament, van completar l'èxit català en aques
ta oornpetició,
I mentre, a la Copa Catalana, disputades les curses del

Berguedà, Bastiments i del Tagamanent, la Unió Excur
sionista de Catalunya ocupa el tercer lloc de la classifica
ció per entitats, A la Cursa del Tagamanent va destacar

especialment l'actuació de Roser Español, de la UEC de

Mataró, que va quedar tercera per darrere de Carme Tort

-que pocsque dies després va quedar tercera a la Copa

del Món-, Español va tornar a ser tercera a la cursa de La

Molina, que es va fer el dia 6 d'octubre,

FIRA DEL LLIBRE DE MUNTANYA AL COLLSACABRA
Si el món de la muntanya ja té un festival de cinema de
ressò internacional, des d'aquest any també té una fira del
llibre específica, Es va celebrar a Tavertet els passats 5 i 6
d'octubre i la UEC hi va ser present tant amb la revista
Excursionisme com amb la col·lecció de llibres de l'Arxiu

Bibliogràfic Excursionista i la nova col·lecció de guies de

muntanya batejada amb el simple i explicatiu nom

d'Excursionisme, que també adopta la revista, i el primer
volum de la qual, dedicat als Cingles del Bertí, està sent
tot un èxit.
La fira va ser tot un èxit, amb l'assistència de més de
4,500 persones que van passejar i tafanejar entre els
estants instal·lats per editors, llibreters i col·leccionistes de
llibres de muntanya, així com representants del món dels

mitjans audiovisuals i multimèdia, Es demostra així la força
d'un mercat fins ara poc explotat com és el que aborda el
món de l'excursionisme, la muntanya i tot allò que fa refe
rència a la convivència entre l'home i la natura,

A més dels expositors, s'hi van celebrar diferents taules
rodones i presentacions, sense deixar de banda, però,
activitats més I'údiques, esportives i científiques, com van

ser, entre altres, el rocòdrom, ràpel, tirolina, globus captiu,
passejades guiades i demostracions d'activitats de rescat

per part dels Bombers de la Generalitat.

.

en u mun n

Lèxic sobre seguretat a l'alta
muntanya hivernal perConcepd6Arnau

Abans de sortir de casa cal consultar
les prediccions de perill de les allaus i

les prediccions rnetereolòqiques.
Un cop a la muntanya, en cas que sigui
inevitable travessar un pendent a un

vessant amb risc evident, és precís
pujar o baixar seguint la línia de màxim

pendent. S'ha de travessar el vessant

per la zona més alta possible i passar
ben separats, Ens descordarem les

corretges dels esquís i dels pals i ens

deslligarem un tirant de la motxilla, Tots

els membres del grup han de dur un

aparell de recerca de víctimes d'allau

(ARVA), una pala i bastons sonda,

ARVA (aparell de recerca de víctimes

d'allaus): el més usat és emissor-
,

receptor, La posició de sortida és l'e

missió, En el moment que un membre

de l'expedició desapareix, la resta can

vien la posició en receptor,
Pala: és essencial per treure el com

pany colgat amb la máxima rapidesa,
Té altres utilitats no relacionades direc

tament amb els rescats.

Bastó sonda: pal telescòpic que s'en

fonsa a la neu per determinar amb

exactitud el punt on es troba la víctima.

Formacions de neu que podem trobar

a la muntanya provocades per factors

climatològics
Plaques de vent: Les plaques de vent

es formen als vessants resguardats del

vent i la seva formació es pot donar en

poques hores. ·De fet, les plaques de
,

vent provoquen les tres quartes parts
dels accidents per desprendiment d'a

llaus.

Cornises: És un fenòmen que es pro
dueix també per l'acció del vent.

Aquest fa que la neu s'acumuli a les

depressions de terreny i a les zones de

sotavent de les crestes, afavorint la for
mació de boniques però perilloses cor

nises,

Canal d'allaus (couloir). Allau en què
el flux està canalitzat pel relleu.

Per a més informació:
• DICCIONARI DE LA NEU

Direcció: Ester Franquesa
Enciclopèdia Catalana/TERMCAT

amb la col·loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Noviembre de 1940

UNION EXCURSIONISTA
DE CATALUÑA

ADHERIDA A LA fEDERACIÓN DE MONTAÑISMO Y ESQUI DE LOS PIRINEOS ORIENTALES

DELEGACIONES:
====-=-===---=----=- ===

M A TAR Ó: Calvo Sotelo, 68

GRA e I A: Travesera, 151

BARCELONA: Santa Ana, 10, 1.0

SANS: Juegos Florales, 20

Terminado el periodo de reorqanizaclón de las Delegaciones que quedan
subsistentes, la organización de la nueva Delegación de Gracia y la

recuperación de material y nueva instalación del Refugio de La Molina,
cuyos trabajos han absorbido casi completamente las actividades sociales

hasta el verano último, U. E. C. emprende ahora la publicación de este Pro

grama mensual al solo fin de que los asociados de las Delegaciones tengan
un mayor contacto con sus entidades y puedan, con la debida antelación,
tener conocimiento de los actos que tendrán lugar y las excursiones en

proyecto.
Al margen de la actividad de las Juntas Directivas y como digno y

alentador complemento de ellas cabe señalar la actividad de los asociados

que han llevado a cabo toda clase de excursiones, campamentos, largas
travesías, excursiones de esquí y escaladas y han trafdo al seno de sus De

legaciones nuevos y valiosos elementos que han venido a engrosar las

nutridas filas de la UNiÓN.
Nuestra organización vuelve a recuperar de una manera quizá lenta,

pero segura, su antiguo ritmo de vida, su actividad deportiva, su constante

contacto con los asociados y éstos han dado prueba de que no han perdido
su entusiasmo por la montaña y su cariño hacia la Entidad que los encuadra

y que tantos y tan halagüeños éxitos cosechó gracias a todo esto.

Esperamos que la publicación de este Programa y el pequeño es

fuerzo que esto representa, será bien recibido por todos los socios y que
servirá de mayor estfmulo a todos para esforzarse aún más en hacer de
UNiÓN EXCURSIONISTA DE CATALUÑA la entidad deportivamente actio

va, económicamente fuerte y acogedora, y útil al excursionista que todos
hemos soñado.
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Tipus d'activitat: Barranquisme
Desnivell: 300 m

Recorregut: 8 Km

Dificultat:fàcil
Material: neoprè, casc, botes d'aigua.
(opcionalment una corda de 20m).
Epoca: tot l'any. Idoni a la primavera.
Cartografia: Alpina Sierra de
Guara-Il (1:40.000)

Riu Vero
Sierra de Guara

(Osca)

Accés: Des del poble d'Alquézar sur

ten autobusos cada hora a partir de
les 9.00 hores. Aquests et deixen just
a l'aparcament del Vero. En cas d'a
nar amb transport privat, la millor

opció és portar dos cotxes, deixar-ne

un a Alquézar i l'altre a l'aparca
ment del Vero, ben indicat, passat
Colungo en direcció Lecina

Des Escaldilles
Cerdanya francesa

-.- - - - - - . - - .. - - - - - . - - - - - - .. - - . - - . - - - . - - - - - . - - . - - - . - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tipus d'activitat: Via ferrada
Horari: itinerari 2 h,
descens 30 min
Desnivell: 259 m

Recorregut: 800 m

Dificultat: mitjana per les Llises
de Llo, alta per les llises Dretes.
Material: Casc, arnés i baga
d'ancorat��.
Època:Tot l'any.
Cartografia:Alpina Cerdanya.Esc.
1:50.000. Rando editions, Puigmal
Costabona

Accés: Des de Puigcerdà ens dirigim
a Sallagosa per la N-116.AI centre

d'aquesta població, després d'un

pont, a mà dreta trobarem una

indicació a Ilo. Uns 50 metres abans
d' arribar a Ilo prenem a mà dreta
una estreta carretera asfaltada que ens

durà als banys d'aigües sulfuroses de
Ilo i a l'inici de les gorges del Segre.
Allí deixarem el cotxe on hi ha una

caseta i on s'inicia la ferrada.
Observacions: La via ferrada és de

pagament.

Mola
de llaberia

(919m)
Priorat- Baix Camp

Ribera dJEbre
ipus d'activitat: excursionlsme

Nom deilloc: Mola de Uaberia (919m).
Comarca o zona: Priorat- Baix

Camp- Ribera d'Ebre.
Horari: 6 hores.
Desnivell: 850 m de pujada.
Dificultat: baixa. Camins fèdls de

seguir.
Època: tot l'any.

Cartografia: Baix Camp. ICe. Esc.
1:50.000.
Accés: Sortir de Reus direcció Falset

per la N-420. Passat el coll de la
Teixeta hi ha un trencall a l'esquerra
que porta al Pradell de la Teixeta. Set
kilòmetres més enllà trobarem el

poble de la Torre de Fontaubella,
ininci de l'itinerari.



Descripció:EI descens del riu Vero és un

dels més freqüentats,ja que és de facil

accés, d'escassa dificultat i d'una bellesa

espectacular.
Des de l'aparcament surten petits corriols

que ens condueixen a una presa, on

començarem el descens. En el primer
tram haurem de caminar pel riu, tot seguit
fins al primer salt. Una successió de trams

aquàtics ens fan travessar els barrancs

Basender, La Portiacha i La Choca. Abans

d'arribar al barranc de Chimiachas tenim

una zona d'obscurs, badines i estrets. Poc

després venen els "desfiladeros" de Las

Clusas, La Cocineta, la Visera. Continuem

per una successió de caos de roques,
badines i blocs fins que arribem al Gran

Caos encanonat.

Descripció: La via comença travessant la

carretera i el riu per un pont penjat i, tot

seguit, baixa al riu.A partir d'un corriol ens

duu a una bifurcació on la via es divideix: a

]' esquerra cap a les Llises de Llo (la variant

més facil) i a la dreta cap a les Llises Dretes

(la variant més difícil). Ambdues variants

s'uneixen més endavant:

1) Les Llises de Llo: Curiosament guanya
rem altura per un corriol, assegurats en

alguns trams per un cable d'acer.

Després, la via va flanquejant cap a la

dreta, sense gaires dificultats. Finalment
s'arriba a l' entroncament amb I'altra
variant.

2) Les Llises Dretes: Segueix el riu i

comença a pujar per la paret diagonal
ment cap a la dreta. Després de flanque
jar cap a la dreta, sense pujar, amb passos

Travessem el barranc de Lumos i deixem a

la dreta la Garganta de Villacantal

travessant per sota el pont (aquí hi ha una

opció per pujar fins a Alquézar). Nosaltres

anirem fins una mica més endavant, on un

sender a la dreta puja unes escales de fusta,
recentment renovades; en uns 30 minuts

serem al poble d'Alquézar.
Bea Forés

que requereixen un cert esforç. La via

comença a ser aèria. Continuem fins a

arribar a un tram força llarg i vertical

(pas de les orenetes), equipat amb

graons, que ens duen a un tram que

requereix força de braços, perquè és des

plomat. Unes passeres de fusta ens por
ten a fer l'últim tram, que consisteix en

un flanqueig ascendent cap a la dreta;
fins a arribar a I' entroncament amb la

variant més facil.
A partir d'aquí les dues variants s'ajunten i

segueixen el mateix recorregut.
Flanquegem a la dreta, pujant algun petit
ressalt, fins a trobar-ne un de vertical i aeri:
el Roc de l'Isard. Després, arribem a una

lleixa i seguim a Ia dreta. Passem uns ressalts
més fins a una altra lleixa, des d'on, després
d'uns quants ressalts més, arribem al capda-

munt de la ferrada, a l'ermita de Sant Feliu

(1.649m) (2h). Des d' aquí gaudirem d' una

panoràmica fantàstica de la Cerdanya.
Descens: Ens dirigim cap al coll situat a

l' oest i allí agafarem el carni de l' esquerra,

,que baixa cap al poble. A l'entrada del

poble trobarem dues fonts. Travessarem el

poble seguint unes marques blanques al
terra fins arribar als banys de Llo.

D. Sánchez, X. Sánchez i B. Forés

Sallagosa

�.;;;:..;:�--::::

Descripció: Es pren la carretera que surt de

la Torre de Fontaubella cap a Colldejou per
trobar a la dreta el sender marcat es dirigeix
cap a la base dels cingles de la Mola de

Colldejou. Després de tocar de nou la carre

tera s' assoleix una tartera on el caminar es fa
més feixuc. Davant tenim el pujador de la

Canal del Mig. Prenem en canvi els senyals
vermells i blaus que revolten cap a ponent,
en un atractiu cami de cinglera (molt belles

vistes) i que porta a la base de la Canal Fosca
o del Corb, dreta i formada per una geganti
na entalla talment feta d'un cop de destral.
En quinze minuts de pujada es desemboca
damunt la gran plana de la Mola de

Colldejou que sorpren agradablament. Se
surt de 1 'ombra d'una gorja encarada cap al
nord, a un paisatge obert, ple de llum i amb

grans perspectives. La taca blava de La Bassa

contribueix a l'encant de la contrada. Una

aturada dalt de la Mola de Colldejou serveix

per eixamplar una mica més els panorames,
abans de revoltar pel cingle del Racó dels

Caragols,(un altre bell indret) i baixar al Coll
del Guix per les restes d'un antic carnÍ. Per
un sender en fort pendent s'ha de tornar a

guanyar el desnivell acabat de perdre i per
una canaleta pedregosa s'assoleix el cim de la

Mola de Llaberia, punt més elevat del circuit
i amb panorames extensíssims. Es baixa a

SO, al coll del Colivassos i deixant la pista
que se'n va a Llaberia, prenem a la dreta el

sender que baixa pel barranc de les Coves. El

cami fa un acusat canvi d'orientació a la
dreta (NE); remunta el Portell de Llaberia i
continua descendint per uns giravolts fins a

la Font de l'Abellar, lloc acollidor per fer una

bona aturadeta i si cal, l'àpat del migdia.
La resta del descens pel cami de la vall de

Maçanes és molt agradable. Enmig del bosc i

amb un pendís suau i gens trencacames ofe
reix una passejada que és digne colofó a la

travessada. Al final cal resseguir durant 45
minuts la carretera fins al punt de sortida.



EL CADÍ, EL MOIXERÓ
I EL PEDRAFORCA

Antoni Aragon,jordi Lalueza i jordi Portell

Caminant per Catalunya, 3

la edici6 a Pòrtic, maig 2002

85x120 mm, 111 pàgines en color;fotogrcifies, panoràmiques i dibuixos

El 1994 va aparèixer aquest tercer volum de la sèrie Caminant per Catalunya. Tots
auest volums van gaudir d'una bona acollida en el món excursionista i han resultat

molt útils. La reedició que convenia s'inclou ara sota el segell Pòrtic del mateix grup
editorial Enciclopèdia Catalana, que és el que s'ocupa de la temàtica de muntanya.
La collecció presenta les mateixes 25 propostes i estructura, però ha estat revisada

i corregida. En concret, s'ha escurçat un itinerari que feia una llarga volta circu

lar, s'ha simplificat un tram que circulava per terreny abrupte, i s'ha reconduït i

afinat la ruta de la Serra de Bastets per tal d'evitar el fons de vall afectat pelnou
embassament de la Llosa del Cavall.

L'originalitat d'aquestes guies va ser la descripció visual de l'itinerari amb un dibuix panoràmic
mig aeri en color. Tot i que ja hi havia diversos precedents, se'n va estendre l'ús. Ara deixa el relligat d' espiral
que aquesta collecció va popularitzar i retorna al format de llibre clàssic. A més, s'hi afegeixen alguns dibuixos de flora i

fauna pròpia d'aquestes serres prepirinenques.
Marc janeras i Casanova

ARQUITECTURA ROMÀNICA
RELIGIOSA DE LA SELVA

Eliseu Peidr6 i Rami

Arxiu de Romànic de la UEC de Sants, 2

Uni6 Excursionista de Catalunya,juliol 2000

190x150 mm, 89 pàgines en bin i centrals en color;fotogrcifies

Si al número anterior us suggeríem un llibre de rutes al voltant de capelles vallesa

nes, en aquest repesquem aquest altre llibre que, tot i no ser una novetat recent, pot
ser bo de donar-lo a conèixer més. En aquest cas es recollien a partir de l'extens
fons de l'Arxiu de Romànic de la UEC de Sants un total de 59 edificis religio
sos que, en major o menor mesura, tenen una empremta romànica. Per a cadas
cun s'inclouen dades històriques, descripcions artístiques i informacions sobre

l'accés; tot acompanyat de fotografies. Exceptuant dues o tres manifestacions

d'especial interès, el romànic de la Selva és més aviat modest i poc conegut,
però, precisament per això, serà interessant de descobrir-lo fent excursió amb

aquesta guia a la mà.

M.Je.

A TOTA CRESTA. 30 CRESTES DEL PIRINEU
Manel Borrell i Enric Faura

Azimut,32
Cossetània, Valls juny 2002

21 Ox 120 mm, 94 pàgines en b In; croquis i fotogrcifies

Amb poc espai i senzillesa els dos autors aconsegueixen fer una selecció de les millors
crestes de tot el Pirineu, tot i que això implica naturalment haver de descartar molts
altres perfils no menys interessants. Tant hi trobem els clàssics molt coneguts però de
bon recordar, com altres clàssics menys divulgats o freqüentats, com també rutes molt

desconegudes que no tenen res a envejar a les primeres. Posa a l'abast la informa-
ció justa, ben mesurada, la qualles ressenyes se centren en les indicacions generals,
perquè la resta la posi la lluita i la imaginació de cadascú. La introducció és tan

precisa que restem convençuts que és una obra madura i que esdevindrà una

referència per a aquesta variant específica de l'alpinisme tan atractiva. Una

cresta ens enganxarà a buscar-ne una altra alllarg delllibre i del Pirineu.

M.Je.



REFUGI DE COLOMÈRS
Josep Baqués i Soler

Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 15

Publications de l'Abadia de Montserrat, gener del 2002

127 pàgines en blanc i negre; diversesfotografies i croquis

Breument us presentem aquest nou volum de la sèrie CEC-PAM que, a sem

blança de les guies dels refugis d'Amitges i Ulideter, se centra en l'entorn del

refugi de Colomèrs de la FEEC, on destaca l'extens conjunt lacustre d'a

quest antic circ glacial tancat per cims granítics de tradició excursionista tan

estival com hivernal. Sumen un total de 30 itineraris entre els accessos al

refugi, els circuits pels estanys, els camins als colls, les ascensions al pics i

els enllaços amb els refugis propers. Des de l'any passat s'està projectant
un nou refugi de nova planta i major cabuda. Si mirem enfilats un al

costat de l'altre el primer (del 1972), l'actual (del 1983) i els planteja
ments futurs podem copsar la transformació que ha sofert el concep
te de refugi excursionista alliarg dels últims anys. Potser és un debat

latent que no acaba d'obrir-se. Deixem-nos guiar per qui ja pot
comptar 25 anys de la seva vida com a guarda de refugi.

...... Webs de motxilla

M.J.c.

Fotografia (Continuació) I Bolets per Maria ëenyarro]a

Per motius d'espai, al número anterior no vam poder dir
tot el que volíem. Una de les webs que van quedar pen-
dents va ser • ,dels excel-tents

fotògrafs de muntanya Galen i Bàrbara Rowell, uns mes

tres, morts en accident d'aviació aquest mes d'agost.
Descansin en pau.

Un cop dit això, és hora de

parlar de bolets. De fet, de

bolets se'n fan tot l'any,
però ara que els dies
s'escurcen i comença
a fer fred se'n troben
més i sembla que de
sobte ens en recordem.
La website de referència és
la de la Societat Catalana de

Micologia ••
, on

destaquen un bon apartat d'enllaços
i bones imatges de bolets. A la com

pleta Web dels Bolets
a •• trobarem advertiments sobre

bolets tòxics i perillosos i possibles confusions, el codi
d'honor del boletaire, desmitificació de creences errònies
sobre micologia, fitxes amb foto dels bolets que es

poden trobar a la Cerdanya, receptes de cuina per fer
amb bolets (al cap i a la fi, es cullen per menjar, oi?),
curiositats i anècdotes, així com bibliografia i enllaços.
a••&lID&mt1ml� és una altra web dedicada als
bolets dels Països Catalans. Inclou el bolet del mes,

bibliografia comentada de llibres i CD, directori d'empre
ses i entitats relacionades amb la micologia, nom científic
i català dels bolets, enllaços i jocs sobre micologia dis

senyats en Shockwave de Macromedia.

En cas de dubte, ad.gUlœ�msttm&RIU
1I:.I:l1ttll''iIi:I.''.UUl trobarem recomanacions per evitar intoxi
cacions per ingesta de bolets tòxics, fotos dels principals
bolets verinosos, explicacions dels símptomes de les
intoxicacions per bolets i consells sobre com actuar en

cas d'intoxicació.

La web de l'Associació Micològica Joaquim Codina

••lPilmsmlmJJestà dedicada a la micologia a les

comarques gironines. A a.. a hi tro-

barem bons consells sobre com collir els bolets, així com

informació sobre la festa del bolet de Setcases. D'altra

banda, a. està dedicada
als bolets de la Garrotxa, amb fotos dels bolets més bus
cats a la comarca, els més bons i apreciats en gastrono
mia i els més perillosos. I pel que fa a a fongs de

Menorca, a

rem una guia amb fotos dels bolets de l'illa, tan els
comestibles com els carents d'interès gastronòmic, i els
verinosos.

Apa doncs, a gaudir de la "cacera" de bolets. I bon profit!

.... £W>vwt_.-..-....... •
.... 1:1 !:IlIliJ�:t'I·.JI&1.idJ
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No volem gat per llebre
A Catalunya tenim les eines per viure el consum amb
totes les garanties. Ens donen seguretat i ajuden a resoldre
conflictes i a harmonitzar les relacions de consum.

• Servei d'Inspecció de Disciplina de Mercat i Consum

• Junta Arbitral de Consum

• Ajuts per a organitzacions de consumidors i usuaris

• Informació sobre etiquetatge, garanties, facturació,
publicitat enganyosa, reparació de béns
i irregularitats en la compravenda

Són eines per a tothom, com els drets i els deures,
i milloren la nostra qualitat de vida.

Els nostres drets
• La protecció de la salut i la seguretat

• La protecció dels interessos econòmics

• La informació i l'educació en matèria de consum

• La protecció jurídica i la reparació de danys
• La defensa de l'ambient i de la qualitat de vida

Les nostres eines

Mol-t per �er
Mol-t per�v,ure '>---

11m
WW

Generalitat de Catalunya
www.gencat.net



La nova botiga de muntanya del Baix'
Llobregat••• t'equipem en:

• Trekking
• Alta muntanya
• Escalada Roca i gel
• Excursionisme
• Expedicions

Descomptes Feclerats
I Expecllclons

--___

Plaça Enric Prat de la Riba 9,
Cornellà 08940 Barcelona
(aprop estació Metro, Renie de Cornellà; Mrs - LS2, L7S, LB2, LBS, 95)
Te/f. 93.377.68. J 9


