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CURSIONISTA DE CATALUNYA
e CATALANA D'ALPINISME ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983
Wa âe les Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Telèfon 93 454 32 47 - 08011 Barcelona

www.unioexcursionista.com • e-mail: unexca@terra.es

Membre e la Fe eració d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Naciona 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 934545855 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

Internet: www.uecbarcelona.org
e-mail: junta@uecbarcelona.org

secretaria@uecbarcelona.org

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 937782952
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
08D12 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 U.

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 Uobregat
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 Catalunya.

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

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

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
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 Lluís - Tel. mòbil 617 80 88 16 -

977267128

LES CLOTES _ El port de Tortosa

Terrenys d'acampada:
CARO _ Alfara de Carles, els Ports

Rocòdroms:
MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

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

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

NORMES PE PUBLICACiÓ

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

Les persones que vulguin coueboœr amb el seus tre
balls o opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic 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.

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

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

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

Correu electrònic:
A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 93454 32 47
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d'activitats i

La UEC seguirà treballant per tal que aquest drets es

puguin assolir en la seva totalitat. Aquest es el nostre
En l'àmbit cultural, l'any 2002 la UEC va organitzar compromís.
la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, les

Jornades de Literatura Excursionista, concerts de can

taires i d'harmòniques, concursos i exposicions de

La Unió Excursionista de Catalunya (UEC), cele
brarà el proper 2004 un segle d' activitats des de la cre

ació de la primera entitat que va donar lloc a la Unió,
l'Associació Excursionista Avant, una efemèride de la

qual trobareu més informació en l'article de Jaume
Ramon i Morros que surt en aquest mateix número.

Les activitats
Des d'aquí, però, volem posar de manifest la quantitat
d'activitats que actualment desenvolupem les dotze
entitats que formen la UEC. Entre totes, alilarg d'un

any, sumem més de cinc centes activitats diferents,
entre sortides, marxes, expedicions, etc. Tot plegat ofe
reix un ventall molt ampli de possibilitats als nostres

socis i al món excursionista en general. Algunes d' e

lles destaquen per la llarga tradició i la nombrosa par
ticipació: la marxa Gràcia - Montserrat, la marató de
Collserola, la cursa d' esquí de muntanya del Bassiero,
la marxa d'orientació i regulació "El Cuc", la marxa

del Montnegre, el Gran Premi de Catalunya Inter
clubs d' esquí, la caminada popular Josep Subiranas per
Montserrat, la marxa del Port (Tortosa), la caminada

popular per la Vall del Tenes.

Però no només. Fem moltíssimes més activitats. No
acabaríem mai. Associats nostres han pres part en

expedicions arreu del món: el Karakorum, el pic
Gasherbrum II; el Sisha Pagma, el Cho Oyu,
l'Aconcagua o l'Ojos del Salado. Per al 2004 les
"Dones del Shisha" preparen la primera expedició
femenina catalana a l'Everest per la cara nord.

Altres motius d'orgull de tots els socis de la UEC són
els cursos, com el de Medicina i Socors de Muntanya,
que organitzem conjuntament amb altres dues enti

tats, i les seccions d'Iniciació a la Muntanya. També ho
és aquesta revista.
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fotografia i va participar en l'Eurocongrés 2000. Ara
estem preparant una comissió d' entitats per organitzar
els actes de commemoració de l'Any Verdaguer des
del món excursionista. També estem treballant en les
Escoles Reconegudes i en tantes altres activitats.

Tots els que sentiu interès pel món de la muntanya,
amb la UEC satisfareu les vostres aspiracions. A la

contraportada trobareu les adreces de les nostres enti
tats per demanar informació, o fer-vos socis. Sigueu
benvinguts.

Els compromisos
Alilarg d'aquests cent anys d' activitat, i segons diu als
estatuts, la UEC s'ha declarat sempre "al marge de

qualsevol política de partit o sindical, confessió reli

giosa o posició de classe social", si bé, com el nostre

nom pregona, som un club català i Her això sempre
hem volgut donar testimoni de la nostra catalanitat,
fins i tot en els anys mes difícils i foscos de la nostra

historia, en què vam defensar, en la mesura que ens va

ser possible, els valors i la cultura del nostre país.

En aquests moments en què sentim que es respiren
aires d'involució històrica, la qual creiem que no

podem permetre, ens volem dirigir a la societat cata

lana per fer palès i reivindicar una vegada més les nos

tres llibertats en tots els àmbits culturals, socials i eco

nòmics.

Volem que la nostra llengua sigui reconeguda oficial
ment en tots els estaments internacionals i que
Catalunya, com a poble i fet històric, ocupi el lloc que
li correspon en el concert 'europeu, amb plena auto

nomia per prendre les nostres decisions.

Ramon Prieto i Gusi

President



La preocupació conscient pel medi -per la nostra relació com a

espècie amb ell- comença al segle XIX amb la declaració dels primers
parcs als Estats Units. D'ençà d'aleshores el pensament ambientalista

ha anat evolucionant. S'han abandonat aquells primers criteris conser

vacionistes que buscaven la perpetuació d'un paisatge. Els eixos de les

polítiques actuals -sobretot en indrets que, com Europa, suporten
rntllenis d'activitat humana i no conserven zones verges- vindrien a ser

dos: la sostenibilitat i la conservació de la biodiversitat. El primer es refe

reix a un equilibri entre l'activitat humana i l'entorn natural on té lloc, de

manera que es pugui mantenir aquesta relació en el temps sense cap

pèrdua. El segon determina que allò que cal conservar no és tant el pai
satge com la varietat d'organismes, que són els que porten als seus

gens la informació fruit d'una evolució que els permet formar part d'un

mosaïc que només quan compta amb un nombre important de peces
funciona de manera satisfactòria.

Aquests dos criteris involucren, doncs, dos aspectes estudiats tradi

cionalment per ciències fins avui divergents: l'ecologia i l'economia.

Aquesta convergència passa per una ordenació del territori que tingui en

compte els dos criteris anteriors en la determinació d'usos del sòl i en la

construcció d'infraestructures. Una eficaç protecció de l'entorn només

pot ser conseqüència d'una gestió territorial global assenyada. Tant és

així que, de fer-se una política territorial correcta, seria innecessari un

departament de medi ambient.

Dit això, caldrà valorar dos fets. El primer, el fet que va transcórrer

massa temps des de la previsió a la Llei d'espais naturals 12/1985, de la

figura del PEIN, fins que va ser definitivament aprovat, e11992. El segon,
el fet que el PEIN se supedita a un Pla Territorial General que, al parer de

molts professionals, no incorpora els dos criteris -sostenibilitat i conser

vació de la biodiversitat- en la seva filosofia, la qual cosa coarta l'eficàcia

de la política de protecció d'espais.
Queden, a més, dues qüestions de gran importància sense resoldre.

En primer lloc cal tenir present que encara no s'ha endegat, per manca

de pressupost, la política activa de foment de les àrees afectades pel
PEIN, i que el propi pla preveia. En segon lloc, el espais inclosos al PEIN

representen el 20% del territori; què se n'ha de fer, doncs, de l'altre 80%?

Molt millor que gestionar bé les zones protegides d'un territori mal ges
tionat és gestionar correctament la totalitat del territori. No podem tenir

taques de net en un territori globalment brut.

Aclariment

El consell de redacció de la revista vol demanar disculpes als seus lectors per la mala qualitat de la portada
del número 312, corresponent al passat mes de gener, que atribuïm en part a la propia inexperiència de l'e

quip i sobretot a la precarietat de mitjans amb què treballem. Sabem que això no és excusa i, vista l'expe
riència, ens comprometem a fer tots els esforços perquè això no es torni a repetir.

Fe d'errades

El peu de la foto de l'article Francesc Martínez Massó, de Jaume Ramon i Morros, publicat a la plana 27 del
número 312 és "Martínez Massó, l'any 1954, a la inauguració del refugi Delgado-Úbeda, als Picos d'Europa".
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Que
text per Manel Miarnau i Hèctor Verdú

El passat 14 de desembre de 2002
feia deu anys de l'aprovació al Parla
ment de Catalunya del Pla d'Espais
d'interès Natural (pEIN), peça clau
de la política ambiental del nostre

país. Seria oportú, doncs, fer-ne

balanç. El nostre propòsit, però, és
més humil: desvetllar l'interès dels
excursionistes per un tema que els

atany tot i oferint una breu ressenya
de l'estat de la legislació i de la seva

incidència en l'activitat excursionista.

El Pla d'Espais d'Interès Natural

(PEIN) "és segurament encara l'ins
trument més potent aprovat a

Catalunya per a la protecció del

medi natural i de la biodiversitat",
afirma Salvador Grau, cap del

Servei de Planificació de la direcció

general de Boscos i Biodiversitat del

departament de Medi Ambient.

Amb categoria de pla territorial

sectorial i per tant supeditat al Pla
Territorial General, el PEIN té el seu

origen en la llista configurada el

1981 per a la Llei d'Activitats Extrac
tives i en el seu precursor, el llibre

Natura, ús o abús? Llibre Blanc de

la Gestió de la Natura als Països

Catalans, de 1976. De rerefons,
com reconeix Josep Maria Cama-
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rasa, excap de la secció d'Estudis

dels Recursos de l'antic departa
ment de Política Territorial i Obres

Públiques, hi ha el pensament de

l'ecòleg Ramon Margalef, figura
internacional de la ciència catalana,
de qui els tècnics que van elaborar

el pla es reconeixen deixebles. El

resultat va ser una selecció de 144

espais d'interès natural repartits
entre cinc cents municipis de totes

les comarques, que ocupen un total

de 600.000 hectàrees -la majoria
de propietat privada- i que represen
ten un 20% del territori. Més enllà

d'aquesta ennumeració, però, el pla
també preveu uns criteris i una

metodologia propis per poder afegir
hi altres indrets utilitzant criteris

objectius. Sobre aquests espais
estableix un règim jurídic preventiu
destinat a garantir-ne la conservació.
En general, però, les restriccions se

cenyeixen a les que ja establia la

legislació urbanística sobre sòls no

urbanitzables, la Llei 9/1995 sobre

l'accés motoritzat al medi natural, la

Llei 12/1981 que regula les activitats

extractives (mines, pedreres ... ), i el
Decret ·114/1988, que imposa un

estudi d'impacte ambiental abans

d'aprovar cap obra. A banda d'a

questa funció preventiva el PEIN

també preveu polítiques actives com

la compra del sòl de propietat priva
da (sobretot de l'afectat per una

reserva integral), la incentivació eco

nòmica als propietaris de terreny
afectat pel PEIN (subvencions, aven

tatges fiscals ... ).

Un pla obert

Segons explica Salvador Grau,
"quan va ser aprovat el 1992 anava

més enllà dels estandards euro

peus. Era un pla ambiciós amb un

plantejament complex, que requeria
un desplegament progressiu". De

fet, diu, "és un pla obert", que pre
veu la incorporació de nous espais i

"anar pujant esglaons" en la protee
ció de les zones cataloqades
actualment, algunes de les quals
"estan molt pressionades". Entre els

espais susceptibles de ser ampliats
i incorporats al PEIN hi hauria, per

exemple, zones de la Plana de
Lleida de caràcter estèpic. D'altra

banda, també s'ha de dir, i així ho
admet Grau, que les ampliacions
que estan projectades o s'estan



duent a terme, ho són fruit de les

exigències del la Xarxa Natura 2000

que deriva de la directiva d'Hàbitats
de la Unió Europea, i preveu preser
var determinats hàbitats que fins ara

a Catalunya no n'estaven prou, si
bé també és cert, que molts espais
actualment protegits no s'incorpo
raran a la xarxa, perquè els criteris

per a la seva preservació són dife
rents dels que estableix la UEo Així,
un dels espais que està previst
ampliar és la timoneda d'Alfès, on

no obstant, paradoxalment, cada

vegada més es parla que s'ha d'u
bicar un futur aeroport de Lleida

aprofitant les instat-lacíons de l'ac

tual aeròdrom. En aquest sentit, el
-

responsable de Planificació de la
direcció general de Boscos i

Biodiversitat assenyala que "el futur

aeroport s'haurà de fer respectant
el PEIN".

Constament qüestionat

El cert, però, és que al llarg d'a

quests deu anys, el PEIN s'ha posat
en entredit més d'una vegada. Els

plans eòlics, el port esportiu de

Portbou, el tren d'alta velocitat o la

polèmica ampliació de Baquèira són
només alguns dels casos que
esmenta Lluís Toldrà, responsable
jurídic de l'organització ecologista
Depana. "Quan s'ha de fer una gran
obra, el PEIN és el primer que s'in-

firngeix", afirma taxatiu. En la seva

opinió, durant la dècada de vigència
del pla, l'administració responsable,
la Generalitat, "no sempre ha actuat

adequadament" i ha tingut "un paper

erràtic", reajustant -lo constantment
en funció de les necessitats.

Toldrà agrupa les crítiques al PEIN

en dos grans apartats. D'una

banda, esmenta les qüestions es

tructurals, com la fragmentació dels

espais, la construcció d'infraestruc

tures i el canvi dels usos del sól

(conversió de secà en regadiu i de
sòl agrícola en industrial). Aquests
dos últims fenòmens, assenyala,
"també s'estan donant en espais
PEIN". Així, "secans esteparis s'es
tan convertint en conreus de rega
diu". La construcció del canal

d'Algerri-Balaguer o ara del Se

garra-Garrigues, en serien dos

exemples. Aquí cal esmentar que

seguint la directiva europea

d'Hàbitats, la Generalitat s'ha vist

obligada a reduir la superfície rega
ble del canal Segarra-Garrigues per
mantenir els conreus esteparis.

En segon lloc, el responsable jurí
dic de Depana lamenta la falta de

recursos econòmics. "Com que no

hi ha una dotació econòmica per al
manteniment d'aquests espais, els

propietaris i ajuntaments afectats no

veuen perquè els han de respectar i

els busquen usos més productius".
L'organització ecologista va pre-

Figures internacionals
de protecció

Més enllà del PEIN, hi ha una sèrie de figures de protecció
reconegudes per organismes internacionals que també

podem trobar a Catalunya.
• RAMSAR. El Conveni relatiu a la protecció de les ano

menades Zones Humides d'Importància Internacional,
especialment com a hàbitats d'aus aquàtiques.Va ser signat
a Ramsar (Iran), el 2 de febrer de 1971. Espanya, que va

ratificar l'acord el 1982, és un dels 123 estats que l'han

subscrit. Al món hi ha més de mil zones declarades que

representen 72 milions d'hectàrees. A Catalunya n'hi ha

dues: el Delta de l'Ebre i els Aiguamolls de l'Empordà.
• Reserva de la Biosfera. Figura establerta pel programa

Man and Biosphere promogut des de 1971 per la UNES

CO i que vol fomentar la conservació dels recursos natu

rals a través d'un aprofitament ordenat. A Catalunya
comptem amb una Reserva de la Biosfera: el Massís del

Montseny.
• ZEPA. Zona d'Especial Protecció per a les Aus. Són zones

incloses als annexos de la Directiva del Consell d'Europa
79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, coneguda com a

Directiva de les Aus. Els estats membres han de desenvo

lupar plans i regulacions específiques per tal de garantir la

protecció de les espècies silvestres. A Catalunya hi ha sis

ZEPA: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Cadí

Moixeró, el Delta de l'Ebre, el Delta del Llobregat, els

Aiguamolls de l'Empordà i el Mas de Melons.

• Xarxa Natura 2000. La Directiva 92/43/CEE, de 21 de

maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats natu

rals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com

la Directiva d'Hàbitats, crea la xarxa ecològica europea

composta per dos tipus d'espais: els ZEPAja esmentats i les

Zones Especials de Conservació (ZEC).

sentar l'octubre passat un estudi
sobre les declaracions d'impacte
ambiental -figura indispensable per
fer qualsevol obra en un espai pro

tegit - que la Generalitat va fer

durant el trienni 1999-2002. Com a

resultat d'aquesta investigació,
Depana va concloure que, d'un
total de 201 declaracions, el 97%
de les actuacions van ser qualifica
des com a moderades o severes

però es van poder acabar portant a

terme, mentre que només un 3%
van ser considerades crítiques i es

van aturar. D'entre les actuacions

d'impacte sever, que representen
un 10%, l'organització ecologista
considera que una bona part hau
rien d'haver estat considerades crí

tiques. Malauradament, lamenta

l'informe, "els estudis d'impacte
ambiental són considerate com un

accessori ineludible que introdueix
mesures de reducció dels impactes
no com quelcom clau que decideix

quin model de país desitgem".

exe urs íenisme
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A més, la investigació constata que
més de la meitat de les declara

cions d'impacte server són obres

públiques, que considera que eren

susceptibles d'haver estat qualifica
des com a crítiques i no realitzar-se.

Entre elles hi hauria carreteres com

la de Benifallet, que afectant la zona

PEIN de la serralada de Cardó-Boix;
la d'Olot, que afecta les zones

també protegides de Collsacabra i

les serres de Milany i Santa

Magdalena, o una canonada d'im

pulsió a la Pobla de Massaluca que

travessa l'espai d'interès natural de

la Riba-Roja.

El paper dels Ajuntaments

Si les polítiques mediambientals

de la Generalitat han estat, des del

punt de vista ecologista, criticables,
no ho ha estat menys l'actuació

dels ajuntaments, que segons

Toldrà "han actuat com un lobby en

la transformació del territori". El res

ponable jurídic de Depana conside

ra que les administracions locals

"no fan una lectura del medi

ambient, sinó només d'expansió
dels nuclis i de diversificació de les

activitats". Malgrat tot, constata,
"finalment les zones rurals comen

cen a veure que la sortida està en

revaloritzar el camp i no convertir-lo

en una zona industrial". En aquest
sentit, considera que el catalitzador

d'aquest canvi d'actitud ha estat el

fet que la Xarxa Natura 2000 preve

gui dotacions pressupostàries per
als municipis afectats, una cosa que
fins ara el PEIN no preveia.

Des de la Generalitat, Salvador

Grau creu reconeix que els ajunta
ments han exercit molta pressió,
sobretot en àrees molt poblades
com la costa. Tanmateix coincideix

amb Toldrà en assenyalar que "en

aquests deu anys hi ha hagut un

canvi". "Abans sovint ens trobàvem

amb les reticències i contenciosos

administratius d'alguns ajunta
ments, i també d'alguns propietaris
forestals. Desprès, però, s'ha vist

que molt poques vegades això ha

anat en contra de les activitats habi

tuals i que és possible i fins i tot

necessari compatibilitzar aquests
usos", assenyala. Això, per exem

ple, s'ha constatat a lles zones de

muntanya, on la crisi de la ramade

ria està fent que molts prats ecolò

gicament interessants estiguin per
dent terrenyen favor del bosc, amb

la consequent pèrdua de les espè
cies característiques, explica Grau.

Un dels paradigmes d'afectació

seria el municipi d'Espot, al Pallars

Sobirà. Entre el Parc Nacional

d'Aigüestortes i Sant Maurici, la

zona de protecció, la zona de pro

tecció de les aus SEPA i ara la Xarxa

2000, té més del 80% del terme

afectat, explica el seu alcalde,
Agustí Perot.

Tot i el canvi d'orientació que

Depana ha detectat en els ajunta
ments, Perot no veu els avantatges
de tenir tant terreny protegit. "No

ens afecta en res", afirma taxatiu. A

qui sí que afecta, en tot cas, és a

l'estació d'esquí, principal font de

llocs de treball, que no pot ampliar
ni pot posar nous remuntadors,

explica
Agustí Perot lamenta la falta de

compensacions. "La Generalitat

únicament aporta diners per al Parc

Nacional, però no paga res per les

altres zones i la subvenció tampoc
compensa per tot l'espai afectat. En

qualsevol cas, l'alcalde d'Espot
tampoc considera que el fet de tenir

tant territori protegit sigui un fre per
al desenvolupament del poble.
"Encara podem fer moltes coses, i

tampoc ens interessa créixer molt,
com estan fent Esterri d'Àneu o

Sort, només el just perquè la gent
no se n'hagi d'anar i poguem man

tenir els serveis", afirma. "Es tracta

-diu- de trobar el punt d'equilibri", i

en aquest sentit apunta la necessi

tat de protegir les activitats econò

miques tradicionals a la zona, la

pagesia i la ramaderia.

La visió dels creadors

Però més enllà de la visió d'ecolo

gistes i dels responsables de

l'Administració, a Excursionisme

hem volgut buscar l'opinió dels cre

adors del PEIN. Xavier Carceller,
soci de la UEC de la Vall del Tenes i

actualment professor de l'Escola

Tècnica Superior d'Arquitectura de

Barcelona, va ser cap de l'antic ser-

vei de Medi Ambient -molt abans

de la creació de la conselleria- i que
llavors depenia del departament de

Política Territorial i Obres Públiques.
Carceller, que va participar en l'es

borrany de la Llei d'Espais Naturals,
també va dirigir l'equip que va

redactar el PEIN. Ara, passats deu

anys de la seva aprovació i posada
en marxa, faria un balanç "en princi
pi positiu, però no triomfalista".

"Falta i és necessari desplegar la

part activa del pla: s'han d'incenti

var projectes de diversificació de la

política agrària, s'ha d'incentivar I'e

coturisme i s'han d'evitar les sub

vencions plantejades amb una visió

compensatòria que fomenta acti

tuds victimistes i negatives, i dirigir
Ies cap al foment d'activitats

ambientalment compatibles i gene
radores de riquesa", assenyala.
Aplicar totes aquestes polítiques
requereix, però, una maier inversió

econòmica que no pas él vessant
restrictiu. Segons Carceller, "si la

conservació no repercuteix en les

poblaçions implicades, no té futur, i

el PEIN preveia recursos econòmics

que no es van concretar". Uns

recursos que, no ¿'han d'entendre

com a subsidis. "Seria un error

estratègic -ditJ-, cal un dinamisme

de l'Administració per concretar

actuacions que fomentin activitats

compatibles amb la preservació
,

dels espais".
L'esperança en aquest sentit és,

per a I'exresponsable de Medi

Ambient, que la majoria d'espais
inclosos a la Xarxa Natura 2000 són

inclosos al PEIN i "d'aquí sí que es

podra aconseguir un finançament
comunitari". No obstant això, consi

dera que si fins ara no s'hi han desti

nat diners ha estat per "la manca de

voluntat política". "Molts dels proble
mes actuals del PEIN reflecteixen el

fet que altres prioritats de govern han

anat passant davant de la conserva

ció de la natura en general i el PEIN

en particular, de manera que aquest
no ha estat dotat en cap moment

dels recursos adequats".



Una mica d'història

Explica Xavier Carceller, antic cap
del Servei de Medi Ambient del

Departament de Política Territorial i

Obres Públiques i director de l'e

quip que va redactar el PEIN, que a

finals dels anys 70 les administra

cions amb competències urbanísti

ques -diputacions i ajuntaments
van veure en el pla especial urbanís

tic la possibilitat de dotar determi
nades zones de figures jurídiques
de protecció i ordenació però evi
tant la intervenció de l'ICONA. Cal
recordar que el pla especial va néi
xer a la Llei del sòl de 1956 i ha
estat mantingut en les successives
lleis que sobre règim del sòl i orde

nació urbana s'han aprovat d'ençà
d'aieshores. En origen és, per tant,
una figura urbanística.

Amb la legislació urbanística la

Diputació de Barcelona va poder
dotar de formes de protecció els

parcs de Sant Llorenç del Munt i

serra de l'Obac (1972), del

Montseny (1977 -78), del Montnegre
(1976), del Garraf (1987),

de Montesquiu i d'Olèrdola. Així

mateix, el 1976 es va aprovar el Pla
General Metropolità que afectava la

serra de Collserola.
El fet que els plans especials pro

vinguessin de lleis urbanístiques -

apunta Carceller- feia que aspectes
amb incidència en el medi, com ara

la mineria, la caça, la pesca i l'ex

plotació forestal s'escapessin al seu

abast. Fou així que, amb la

Generalitat provisional, es va

començar a treballar en l'elaboració
d'una llista d'indrets a protegir
enfront de les activitats extractives.

Aquest treball es va basar en el lli
bre Natura, ús o abús? Llibre Blanc
de la Gestió de la Natura als Països
Catalans de 1976 elaborat sota els

auspicis de la Institució Catalana
d'Història Natural per un ampli grup
d'especialistes en temes ambien-

tals. Aquesta llista es va poder
aprovar -ens recorda en Josep
Maria Camarasa, ex cap de la

Secció d'Estudis dels Recursos del

departament de Política Territorial i

Obres Públiques- tot just quinze
dies abans de les primeres elec

cions al Parlament, amb pressa per

part de I'èquip tècnic encarregat -

format per geògrafs, biòlegs i un

excursionista: en Gurri- i amb la por

que amb el nou govern s'hagués
pogut paralitzar el projecte.

Aprovada aquesta llista es va

veure la possibilitat de fer un pas
més i elaborar un pla d'acció més

complet. Era una època, recorda

Camarasa, en què hi havia molta
sensibilitat per la conservació del

medi i en què es van emprendre
moltes campanyes populars de sal

vaguarda de diferents indrets del

país -els aiguamolls de l'Empordà,
el delta de I' Ebre-. Així mateix per als
tècnics que van omplir les oficines
del nou govern, reconeix Camarasa,
també va ser un moment de moltes

il·lusions, pel que representava
poder treballar per al país després
dels anys de dictadura. Es va

començar a donar forma a la idea

del que vindria a ser el PEIN.
Amb la restauració de la

Generalitat, les primeres actuacions
en matèria de conservació es van

fer d'acord amb la llei estatal de

1975 i la figura del pla especial:
zona Volcànica de la Garrotxa

(1982), massís del Pedraforca

(1982) i els aiguamolls de l'Empordà
(1983). Finalment, el 1985 el

Parlament va aprovar la Llei d'es

pais naturals (LEN) -en l'esborrany
de la qual va participar Carceller-,
que preveu la figura del PEIN i n'es

pecifica els continguts i els objec
tius. La LEN també revalora la figura
del pla especial més enllà del paper
urbanístic .•
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t'excursionisme en

els espais protegits
Sovint es busca protegir els espais
naturals dels problemes que provo
ca la massificació turística sense

distingir entre turisme i excursionis

me i oblidant que aquest darrer

acostuma a ser una activitat tradi

cional molt anterior a la instauració

la de protecció d'un determinat

indret. Davant d'això, les federa

cions han endegat diferents iniciati-

ves per denunciar la situació i bus

car solució als conflictes generats
entre l'ús excursionista i la censer

vació.

Des de Catalunya, la percepció de

la FEEC és que els principals con

flictes entre excursionisme i medi

ambient han aflorat en els últims

cinc anys. Així ho explica el vocal de

Natura de la Federació, Lluís
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Muntan, qui assenyala que la situa

ció era molt menys problemàtica
quan ell va assumir el càrrec. Com a

causa apunta a l'evolució que ha

tingut l'excursionisme."Fa uns tren

ta anys -reflexiona- hi havia menys

gent a muntanya: caçadors, pesca

dors, muntanyencs... sí, però
menys que no pas ara. A més a

més -recorda- no portàvem tants

plàstics com ara". Però en aquestes
tres últimes dècades, diu, hi ha

hagut una transformació gradual
fins arribar al punt actual en què
"una gran massa urbana s'ha fet

excursionista" .

Aquesta tendència, observa, "fa

que dins de les entitats hi creixi un

col·lectiu de persones que no han

desenvolupat una cultura conserva

cionista", per tant "les entitats alho

ra que han de donar cabuda a

aquestes persones han d'impulsar
l'educació ambiental", afegeix.

D'altra banda, Muntan assenyala
que dins de l'excursionisme les acti

vitats que comporten més conflictes

amb l'Administració són dues: l'es

calada, especialment l'esportiva, i el

descens d'engorjats. En la seva opi
nió, això és així tant perquè són

dues activitats amb més possibilitat
d'impacte -pensem en la nidificació

de les aus, en la fragilitat del mantell

vegetal-, com perquè, segons la

seva l'experiència de cinc anys,

generalment els seus practicants no

senten la seva activitat vinculada a

l'entorn natural. Altres punts conflic

tius són: la gestió de refugis, la per
nocta o l'obligació de seguir sempre
els camins.

"Si tot això s'esdevé al si de les

nostres entitats -es demana

Muntan-, què no ha de passar si

estudiem el cas de les persones

que s'incorporen a l'activitat excur

sionista sense aprofitar la influència

formativa que ofereix un club?"
Per això, Lluís Muntan planteja: "Si

als caçadors se'ls demana llicència,
perquè no als excursionistes?

L'administració -diu- és refractària a

aquesta idea i d'aquí venen les res

triccions generals". De tota manera,

creu que, en cas d'imposar-se



aquesta idea, caldria estudiar amb
cura el mecanisme. AI mateix temps,
insisteix, això ha d'anar acompanyat
d'una major incidència dels centres

en I'aducació embiental.

_

Pel que fa a les actuacions de la
FEEC en aquesta direcció, el vocal
de Natura distingeix entre les
recents iniciatives per negociar amb

l'Administració una regulació raona

da de l'activitat excursionista i les
iniciatives més tradicionals per la

salvaguarda d'espais d'interès, en

aquest cas integrats en plataformes
més àmplies en col-laboracló amb

altres entitats.

Entre les primeres hi és la voluntat
de tenir representants de la FEEC
als òrgans gestors o consultius dels

espais d'interés natural. Ara per ara

n'hi ha al parcs de: Aigüestortes,
Cad(-Moixeró, Massís del Pedra

forca, Collserola, Garraf i al patronat
de Núria.

En qualsevol cas, subratlla Lluís

Muntan, "el diàleg amb l'Adminis
tració sempre és fluïd", i en aquest
sentit destaca que les negocicions
amb el departament de Medi
Ambient arran del PRUG d'Aigües
tortes van per bon camí. Altres

exemples són l'acord per a la regu
lació de l'escalada al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i Serra de

.l'Obac, en aquest cas amb el Servei
de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona, que té en compte la
tradició de l'activitat escaladora a

l'indret i es basa en criteris de zoni
ficació i estacionalitat. Actualment
s'està negociant un acord semblant
al massís del Port.

D'altra banda, explica Muntan, la
FEEC també ha fet una aposta acti
va alineant-se al costat de les orga
nitzacions ecologistes, com ara

Depana o Ipcena, contra projectes
com el desmantellament de la case

ta meteorològica del turó de

l'Home, l'ampliació de les pistes
d'esquí de Baquèira, l'oposició al

nou eix Vic-Olot pel túnel de

Bracons i la participació a la plata
forma "Salvem la Vall d'Arreu".

Iniciatives en el marc estatal.

Pel que fa a Espanya, ja el 1995,
la Ferderació Espanyola d'Esports
de Muntanya i Escalada (FEDME),
en l'anomenada Declaració de
Cáceres sobre la llibertat d'accés a

les zones de muntanya, es mostra

va preocupada per una normativa

que ignorava el col·lectiu excursio
nista. Fruit d'aquesta preocupació,
el 1999 es va desenvolupar el docu
ment Bases para una regulación
jurídica del deporte en la montaña,
resultat del treball conjunt de

l'Escola Universitària d'Estudis

Socials de la Universitat de Sara

gossa, la FEDME, la Federació

Aragonesa de Muntanya, la Fede
ració Aragonesa d'Espeleologia i de
diversos organismes de l'Adminis
tració. Algunes de les idees plante
jades en aquest document van ser

aprofitades en la ponència que la

FEDME va presentar el desembre

d'aquell mateix anyal I Seminari

d'Espais Naturals Protegits i Es

ports de Muntanya, que es va cele
brar al Parc Nacional del Teide i on

van participar representants de les
diverses parts implicades, entre

elles la FEEC. Dels treballs del semi
nari se'n van poder extreure un total
de 44 conclusions. El resultat de tot

aquest debat va ser recollit poste
riorment en el llibre La vertiente jurí
dica del montañismo.

Després del seminari al Parc
Nacional del Teide, s'han celebrat
una sèrie de trobades de treball:
Sierra Nevada (març de 2000),
Ordesa (maig de 2000), Aigües
tortes (novembre de 2000) i Picos
de Europa (maig de 2001). En

aquesta última trobada es va pre
sentar ·el document conegut com

Declaració de Picos de Europa

sobre refugis de muntanya i parcs
nacionals que ha de servir com a

referència marc per a qualsevol
futura relació entre l'Organisme
Autònom Parcs Nacionals, la
FEDME i les federacions autonòmi

ques .•

De tots aquests treballs en què la FEDME ha pres
part n'extrauríem els següents vuit punts:

1. L'excursionisme ha de ser considerat en la plani
ficació d'espais naturals com una activitat tradi
cional més, més antiga, fins i tot, que qualsevol
forma de protecció.

2. En la gestió d'espais naturals calla col·laboració
d'estaments civils afectats, entre ells el col·lectiu
excursionista. Això implica la incorporació de

representants de les federacions en els òrgans
de gestió.

3. Fomentar l'educació ambiental és, en general,
tasca de l'administració i, en particular, entre els
excursionistes és tasca també de les federacions
i entitats.

4. Cal un ús rigurós i homogeni del vocabulari en

les diferents normatives: senderisme, excursio

nisme, muntanyisme, alpinisme ... ; acampada,
bivac; modalitats d'escalada, ...

5. Les normatives han de defugir les fòrmules fàcils
de prohibir-ho tot o de permetre-ho tot.

6. Cal una feina coordinada entre administració i

federacions en la cerca de criteris tant pel que fa
a infraestructures (gestió de refugis, senyalització
i conservació de camins, obertura de vies d'es
calada, ubicació i equipament d'escoles d'esca

lada) com en la prevenció o disminució d'impac
tes derivats de les activitats.

7. Cal elaborar una normativa marc bàsica que con

templi criteris de zonificació de l'espai (zones pro
hibides, zones lliures i zones autoritzables) i d'es
tacionalitat (prohibició de determinades activitats
en èpoques de nidificació, etc.).

8. S'ha de fer un tractament diferent per dos tipus
d'usuarls: esportistes federats i públic en gene
ral, ja que el problema no és tant l'ús esportiu
com la massificació.
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La

Generació
Perduda

Països com Mèxic, Xile i Veneçuela experimentaren en les

dècades dels quaranta i cinquanta del segle passat un desen

volupament cultural extraordinari fruit de l'acollida que donaren

a la joventut universitària catalana que per les convulsions fei

xistes que experimentava el nostre país s'havien convertit en

apàtrides. És de doldre que aquest desenvolupament que

generaren a l'altre costat de l'Atlàntic és el que haurien pro

porcionat a Catalunya que despertava aleshores de l'endarre

riment cultural i d'identitat provocat per una ocupació.
Aquells universitaris, nacionalistes i progressistes que als anys

trenta albiraven amb la seva empenta jovenívola l'assoliment de

tots els seus anhels personals i d'ideals col·lectius, imaginant una

Catalunya que s'encaminava, amb alts i baixos com foren la

República Catalana, la Generalitat i l'Estatut, cap a un horitzó

amb les més altes cotes de sobirania que comportaria l'allibera

ment nacional. És trobaren, al cap de tres anys, que tot desapa
reixia sota un feixisme militar que va comportar el desenllaç més

tràgic. Així, de l'optimisme es passà a la desesperació amb la

desaparició d'aquella Catalunya que els joves d'aleshores esta

ven construint, trobant-se fins i tot sense pàtria i deambulant per

camps de concentració francesos en una Europa que patia la

mateixa amenaça.
Vàrem conèixer els pensaments i sentiments d'aquella joven

tut en l'epistolari de l'advocat Joan Sales al seu amic, el metge
i poeta Màrius Torres, que es trobava internat en el sanatori

antituberculós de Puig d'Olena a Osona. Sales escrivia el

setembre de 1936, en començar la guerra: «L_' Escola de Guerra

de la Generalitat em sembla l'única cosa assenyada
que s'ha fet fins ara. La va iniciar un grup d'estudiants

nacionalistes ( ... ) amb la idea ( ... ) que calia improvisar
( ... ) quadres d'oficials de l'exèrcit català» i continua

dient que un altre grup d'universitaris ha constituït les

Milícies Alpines: «Els mou sobretot la il'lusió de cons

tituir una columna en què tothom sigui nacionalista» ..

Aleshores encara creien que podrien aprofitar el des

gavell espanyol per assolir la sobirania. En una altra

carta diu: «He rebut la vostra resposta amb el vostre:

Visca Catalunya lliure! Que em fa veure fins a quin
punt estem d'acord»

El més interessant, al nostre entendre, d'aquella
generació perduda és que des del seu exili no pren

gueren pas una postura pessimista com el Marcel

Proust de A la recerca del temps perdut, sinó que allà

on estigueren no deixaren de lluitar mai per la cultura

catalana i per Catalunya. Sales, per exemple, publicà
l'obra poètica de Màrius Torres a Mèxic el 1947,
aportant un enriquiment considerable a la nostra lite

ratura. Aquella iniciativa de situar Màrius en un lloc

d'honor de la poètica comportà amb el temps que
els seguidors d'aquells poemes organitzessin una

trobada en memòria del poeta als cinquanta anys de

la seva mort i ara, el 4 de gener de 2003, en la com

memoració del seixantè aniversari, s'apleguessin en
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un acte emotiu en què es van resseguir els llocs on el poeta

passà els darrers anys de la seva vida. Primer, la visita al mas

Blanc, on feia estades quan la salut l'hi ho permetia i que era

propietat de la seva amiga Maria Planas, fundadora i mestres

sa del sanatori de Puig d'Oiena on ell estava internat. Després
es visità la seva cambra del sanatori, convertit avui en un cen

tre d'acollida de menors de la Generalitat. Finalment, la comiti

va es dirigí al cementiri de Sant Quirze Safaja, on es posà un

nou recordatori en eilloc on descansen les seves despulles. El

fred intens de gener, va fer que l'acte més emblemàtic es fes a

l'església, on és recitaren poemes d'en Màrius i d'altres autors

dedicats a la seva memòria.

Foren un grup de persones a títol individualles que organit
zaren la trobada. La majoria, excursionistes com l'animador

cultural Jordi Mir, soci de la UEC; Carles Albesa, del CE de

Gràcia; i els membres de l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista

Jaume Ramon i Antoni Pladevall, historiador i actual rector de

Sant Quirze Safaja. Enmig de més d'un centenar d'assistents,
entre altres també saludàrem els amics Joan Cervera, del

Gràcia, i l'Àngel Pejó, de la UEC, que amb afany altruista va

ajudar l'organització.
Tot plegat ens indica que els sacrificis personals d'aquells

joves de la Generació Perduda que avui han de sentir parlar els

seus néts en castellà o francès, foren un pont cultural, perquè la

Catalunya d'avui pugui continuar el seu camí amb una estructu

ra sòlida, recuperant quasi intactes aquells anhels col·lectius i les

il·lusions que els feren vibrar durant els anys trenta.•

Tomba de Màrius Torres a Sant Quirze Safaja



Muntanyes de Prades
Text i fotogra i s (le Lluís Cet asús

Les muntanyes de Prades són un

paradís per als escaladors, els

excursionistes i també per als

amants de la bicicleta de muntanya.
Això sense deixar de mencionar tots

aquells que busquen altres emo

cions en el món de la muntanya
com ara el parapent, les rutes a

cavall i els recorreguts culturals i

naturalistes. L'àrea reuneix un gran
interès paisatgístic, amb boscos,
cingles i barrancs de gran valor eco-

lògic, que entre tots hem de mirar
de preservar. En aquest número us

presentem un petit dossier amb els

sis refugis guardats que hi ha a les

muntanyes de Prades. Tos ells

estan situats prop de magnífiques
zones d'escalada (Arbolí, els

Cogullons, Mont-ral, la Mussara, la

Riba i Siurana) i connectats per la
xarxa de senders de gran i petit
recorregut. Tots ells presenten una

interessant oferta plena de possibili-

Nom: els Masets

Inauguració: març de 2001

Alçada: 350 m

Terme municipal: La Riba (l'Alt Camp)
Situació: A peu de la carretera de la Riba a Farena (a 3

Km de la Riba)
Propietat: Ajuntament de la Riba (plaça Major, 1; 43450

La Riba)
Guarda: Ricard Pagès.
Telèfon: 977 876 110 (refugi) i 977 876 087

(Ajuntament de la Riba).
e-mail: elsmasets@msn.com
Pobles més propers: la Riba i Farena

Refugis més propers: els Cogullons i Musté Recasens.

Capacitat: 28 places
Obertura: obert tot l'any
Característiques: Refugi alberg amb dues habitacions
de dotze i setze places equipades amb matalassos d'escu

ma. Servei de menjars i begudes, aigua corrent, llum, estu

fes, 'vàters i dutxes amb aigua calenta. Disposa d'una sala

tats per als excursionistes i escala

dors. Acompanyant la informació de

cadascun dels refugis hem afegit un

petit recull bibliogràfic amb els

mapes i les guies de senderisme,
d'escalada, i de BD i la descripció
d'una excursió per conèixer els vol

tants de la Mola d'Estat (1.135 m).
Amb aquest petit dossier pretenem
animar els nostres lectors perquè
s'acostin i gaudeixin d'aquest racó

únic del nostre país.

polivalent per a activitats diverses (tallers, reunions, etc.).
Font d'aigua i zona d'acampada al costat del refugi.
Accessos a peu:
Des del refugi de Cogullons, 3 h 30 min.

Des de Mont-ral, 2 h

Des de Farena, 3 h

Accés en vehicle:

Carretera de la Riba a Farena (TV-7044), Km 3

Activitats: senderisme (GR 7), zona d'escalada (paret de

Penya Roja), rutes en BTT, excursions per la vall del riu

Brugent, visites a antics molins paperers. L'associació

Arnies de les Muntanyes de Prades organitza cada any
una caminada popular no competitiva de prop de 40 km
a fer en menys de 12 hores. Aquest any la quarta edició

d'aquesta marxa se celebrarà el 5 d'octubre amb origen i

final a la Riba i més concretament al refugi dels Masets.

Per a més informació truqueu al telèfon del refugi o al

977 313 699. La mateixa associació organitza el 18 de

maig una volta per la serralada en BTT amb sortida i

arribada al poble de Capafonts.

•
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Nom: Musté Recasens

Inauguració: 13 d'octubre de 1963

Alçada: 888 m

Terme municipal: Mont-ral (l'Alt Camp)
Situació: al poble de Mont-ral

Propietat: Centre de Lectura de Reus (ci Major, 15; 43201 Reus.

www.centrelectura.org)
Guardes: Marc Milián, Pep Terrades i Jordi Chércoles

Telèfon: 977 846 100 (refugi), 977 773 112 i 977 128 037 (Centre
de Lectura de Reus)
e-mail: centrelectura@readysoft.es
Pobles més propers: Farena, Capafonts,Alcover i l'Albiol

Refugis més propers: els Masets, els Cogullons i la Mussara

Capacitat: 45 places (properament 49)
Obertura: obert tot l'any
Caracteristiques: Refugi alberg amb dues habitacions grans de

24 i 21 places i una de petita de quatre places, equipades amb

matalassos d'escuma i flassades. Servei de menjars i begudes, aigua

corrent, llum, cuina per a

excursionistes, estufa de

llenya, vàters, dutxes amb

aigua calenta i telèfon.

Properament servei d'in

ternet.

Accessos a peu:
Des de Farena, 2 h

Des de Capafonts, 3 h

Des de la Mussara, 1 h

45 min.

Accés en vehicle:

Carretera d'Alcover a

Prades.

Activitats: Senderisme (GR 7); els Motllats, zona d'escalada de

blocs, coves i avencs. El centre d'activitats Montsant Natura

(www.montsantnatura.com). conjuntament amb el refugi, ofereix

cursos d'iniciació i perfeccionament d'escalada en blocs.

Refugi amb dues habitacions amb un total de tren

ta places, amb matalassos d'escuma i flassades. Servei

de menjars i begudes, aigua corrent, llum, cuina per

a excursionistes, estufes, vàter i dutxes.

Accessos a peu:
Des de Rojals, 1 h

Des de Farena, 1 h 30 min.

Des de Montblanc, 2 h 30 min.

Des de Poblet, 3 h

Accés en vehicle:

Carretera des de Montblanc a Rojals (TV-7042), i

6 Km de pista forestal apta per a totterrenys.
Activitats: zona d'escalada de blocs, senderisme

(GR 171, GR 171-4), Mola d'Estat, Mola de •

Roquerola, rutes en BTT i a cavall.

Nom: els Cogullons
Alçada: 1.045 m.

Inauguració: 9 de maig de 1982
Terme municipal: Montblanc (la Conca de

Barberà)
Situació: al turó dels Cogullons
Propietat: Centre Excursionista de Montblanc (ci
Magí Català 1,43400 Montblanc)
Guarda: Carme
Telèfon: 977 264 035 i 650 431 274 (refugi) i

977 863 045 (Centre Excursionista Montblanc)
Pobles més propers: Rojals, la Bartra i Farena.

Refugis més propers: Musté Recasens i els

Masets

Capacitat: 30 places
Obertura: Tots els caps de setmana. Cal confirmar

abans per telèfon.

Caracteristiques: Refugi situat dalt del turó dels

Cogullons on hi havia hagut un antic poblament.

Nom: la Mussara

Data d'inauguració: 7 d'octubre de 1989

Alçada: 1.000 m

Terme municipal: Vilaplana (el Baix Camp)
Situació: al costat de poble deshabitat de la Mussara

Propietat: Ajuntament de Vilaplana i Diputació de Tarragona
Guarda: Marisa i Guille
Telèfon: 629 750 484 (refugi) i 977 815 012 (ajuntament)
Pobles més propers: Vilaplana, la Febró i l'Albiol

Refugis més propers: Musté Recasens, Arbolí i Ciriac Bonet

Capacitat: 54 places
Obertura: obert tot l'any
Caracteristiques: Edifici propietat de la Diputació de Tarragona.
Refugi amb dues habitacions de 15 i 39 places, equipades amb

matalassos d'escuma. Servei de menjars i begudes, aigua corrent,

llum de placa solar, cancell per cuinar, estufa, llar de foc, vàters i

dutxes amb aigua calenta. Zona d'acampada al voltant del refugi.
Refugi completament envoltat pel bosc i situat sobre els penya

segats de la Serra, amb unes impressionants vistes panoràmiques
sobre la Costa Daurada.

Accessos a peu:
Des del pla de l'Augustenc, 30 min.

Des de Mont-ral (refugi Musté Recasens), 1 h 45 min.

Des d'Arbolí, 2 h 30 min.

Des de Siurana (refugi Ciriac Bonet), 5 h
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Accés en vehicle:

Carretera de Vilaplana a Prades (T-704)
Activitats: Senderisme (GR 7, GR 172) zona d'escalada amb més

de 500 vies, rutes en BTT i parapent. Els guardes disposen d'un recull

complert de les vies d' escalada dels sectors de la zona de la Mussara.



Nom: Ciriac Bonet

Data d'inauguració: 1934

Alçada: 737 m

Terme municipal: Cornudella de Montsant

(el Priorat)
Situació: Al poble de Siurana

Entitat propietària: Centre Excursionista de

Catalunya (el Paradís, 10; 08002 Barcelona),
www.cec-centre.org
Guarda: Antoni Arbonés

Telèfon: 977 821 337 (refugi) i 933 152 311 (CEC)
Pobles més propers: Cornudella de Montsant, Arbolí i

Albarca

Refugis més propers: Arbolí, Montsant i la Mussara

Capacitat: 25 places
Obertura: Obert tot l'any
Característiques: Refugi amb un dormitori general de 25

places equipat amb matalassos d'escuma. Servei de menjars i

begudes, aigua corrent, llum, cuina per a excursionistes, estu-

_ fes, vàter i dutxes amb aigua calenta. Siurana va ser declarat
el 1981 conjunt històric d'interès nacional. Llogarret com

pletament rodejat d'espadats, amb una magnifica panoràmica
de les muntanyes de Prades i del Montsant. Característic

refugi situat en un espectacular emplaçament.
Accessos a peu:
Des d'Arbolí, 1 h 30 min.

Des de Cornudella de Montsant, 1 h

Des de la Mussara, 5 h

Accés en vehlcle:

Carretera de les Borges del Camp a la Granadella fins a

Cornudella (C-242), i carretera asfaltada fins a Siurana.
Activitats: Zona d'escalada amb 40 sectors i més de 600 vies,
senderisme, rutes en BTT, el salt de la Reina Mora, el castell

de Siurana. Els guardes del refugi estan preparant una guia
d'escalades que inclourà tots els sectors de Siurana.

Dades d'interès:

Nom: Arbolí

Alçada: 710 m

Terme municipal: Arbolí (el Baix Camp)
Situació: A l'antiga rectoria del poble d'Arbolí, al costat de l'església
Propietat: Arquebisbat de Tarragona
Guarda: Mano i Nen

Telèfon: 977 816 448 (refugi)
Pobles més propers: Siurana, la Mussara, Alforja, la Febró i Cornudella del

Montsant

Refugis més propers: Ciriac Bonet i la Mussara

Capacitat: 38 places
Obertura: Tot l'any
Característiques: El refugi està situat al bell mig del

poble i ocupa l'antiga rectoria de l'església d'Arbolí. Té

38 places i està equipat amb matalassos d' escuma i flas

sades. Servei de menjars i begudes, aigua corrent, llum,
cuina per a excursionistes, estufes, vàter, dutxes i telè

fon.

Accessos a peu:
Des de Siurana (refugi Ciriac Bonet), 1 h 30 min.

Des de la Mussara, 2 h 30 min.

Accés en vehicle:

Carretera de les Borges del Camp a la Granadella fins

al coll de l'Alforja (C-242) i d'aquí a Arbolí (TV-7012)
Activitats: Zona d'escalada de blocs, senderisme (GR
7), puig de Gallicant.

• Mapes:
- Muntanyes de Prades.Escala 1:25.000 Editorial Piolet, Barcelona 2002.
- Siurana. Escala 1:10.000. Editorial Piolet. Barcelona 2001

- Mapa 445-I1 Prades. Escala 1:25.000. CNIG Centro Nacional de

Información Geográfica, 2000
- Montsant Muntanyes de Prades.Escala 1:30.000. Institut Cartogràfic

de Catalunya ICC. Barcelona 1999

• Guies de senderisme:
- Les muntanyes de Prades Guia itinerària. R. Ferré. Editorial Piolet,

Barcelona 2002
- Les muntanyes de Prades, 20 recorreguts per boscos, cingles i barrancs 1.

Planas. Editorial Cossetània. Col-lecció Azimut, núm. 22,Valls 2001
- Siurana Guia itinerària. R. Ferré. Editorial Piolet, Barcelona 2001
- Siurana guia d'excursions perfer a peu. A. Cabré. Editorial Cossetània.

'.

Col-lecció Azimut, núm. 20,Valls 2001

- Muntanyes de Prades Excursions naturals. M. Domingo, Eài.t�rihl
Cossetània. Col-lecció Azimut, núm.17. Valls 2000

- Senders de Gran Recorregut GR 7, GR 171, GR

Editat per Senders de Catalunya, FEEC

- Trescant pel Montsant, Prades i la Mussara. A.M.

Abadia de Montserrat 1993

- Escalades en les muntanyes de Prades (Arbolí, els Cogullons, Mont-ral, la

Mussara, la Riba, Siurana). Diversos autors, coordinador P. Masip.
Editorial Desnivel, Madrid 1992

- La Riba vall del Brugent Guia d'escalades. J. Besora, A. Martín, P.

Masip. Editat pel Club Excursionista Montblanc 1989
- La Mussara. Guia d'escalades. O. Pie, J. Pijuan. Editat per l'Escola

Catalana d'Alta Muntanya ECAM 1989

• Guies de BTT:
.

(Associació
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Itinerari
En aquesta ocasió us proposem un itinerari circular en què sortirem del monestir

In erari de Poblet, pujarem la Mola d'Estat (1.135 m) i visitarem indrets tant interessants

com el bosc de Poblet, el pou de gel de la Pena, el mirador de la Pena, els

Cogullons, la Taula dels Quatre Batlles, els Racons de la Cansalada i el barranc de l'Argentada i Castellfollit. L'itinerari és molt

complet i, si be és possible fer-lo a peu en un sol dia, és recomanable prendre-s'ho amb tranquil·litat i fer-lo en dos, i així us

podeu permetre el plaer de passar una nit al bonic refugi dels Cogullons. La pujada fins a la Mola d'Estat des de Poblet és molt

senzilla i sempre segueix els GR 171 -4 i 171. En canvi el tram de baixada pel barranc de I' Argentada no segueix cap marcat

ge i es troba actualment molt embrossat amb trams força perdedors. Aquest itinerari no és aconsellable en dies de molta calor

i, d'octubre a febrer, s'ha de vigilar amb la possibilitat de trobar-nos amb alguna cacera.

Monestir de Poblet (500 m) -

mirador de la Pena (997 m)
Dificultat: Baixa. L'itinerari segueix les

marques del GR 171-4.

Horari: 1h 45 min.

Desnivell: 447 metres ascendents

• Des del monestir de Poblet (500 m) aga

fem la carretera TV-7007 cap a les Masies.

Al cap d'uns 10 minuts,just a l'entrada de

les Masies deixem la carretera i prenem la

pista del mirador de la Pena (pal indica

dor).Als 5 minuts trobem una bifurcació i

el camí del GR se separa de la pista en un

revolt cap a la dreta molt marcat. Som al

barranc de Sant Bernat. El camí passa pel
fons i travessa una antiga explotació de

pedra on es torna molt dolent i amb restes

de construccions. Després, altre cop ben

traçat, puja pel fons de la vall pel costat del

rierol i envoltat per un esplèndid i espès
alzinar. El camí travessa diverses vegades el

rierol per guals empedrats fins a sortir a

una pista que continuem cap a I'esquerra i

que més endavant, en arribar a una claria

na circular, es torna camí i es segueix
barranc amunt tot creuant el torrent de la

Font dels Boixets (45 minuts des del

monestir).A poc a poc el cami s'enfila i va

guanyant alçada tot pujant pel barranc fins

a connectar amb la pista, que seguim cap a

14 excursonísme
313

l'esquerra sempre pujant.A 50 metres aga

fem una drecera a mà esquerra que ens

porta al característic i curiós pou de gel de

la Pena (lh 15 minuts). Continuem per la

pista tot passant pel costat d'uns degotalls i

unes basses. Més endavant trobem el tren

call d'entrada del xalet forestal de la Pena.

Continuem per la pista fins a trobar una

bifurcació de pistes amb un pal indicador

de Rojals cap a la dreta, nosaltres conti

nuem cap a I' esquerra. Poc més endavant

trobem un trencall amb un pal indicador

dels Cogullons. Deixem la pista i prenem
el camí que puja fort en llaçades per supe
rar I'espadat calcari i arribar al fanràstic

mirador de la Pena (997 m), esplèndid
balcó sobre la Conca de Barberà amb el

Pirineu al fons.

Mirador de la Pena (997 m) -

refugi dels Cogullons (1.045 m)
Dificultat: Baixa. L'itinerari segueix les

marques del GR 171-4.

Horari: 1h 15 min.

Desnivell: 48 metres ascendents
'

• Des del mirador (997 m) continuem cap

al sud-est pel cami envoltat d'alzines, pins
i grèvols. Trobem un pal indicador i cal

seguir la direcció cap a Prades, creuem

una ampla carena i una pista. Repetim
I'operació més endavant, en una altra pista
amb un altre indicador. Seguim sempre ei
camí gue marca la direcció de Prades.

Després, novament trobem la pista i la res

seguim en direcció a Prades fins arribar al

coll de la Creu de l'Atdit (1.013 m) (20
minuts des del mirador). Aquí deixem la

pista i continuem per un camí molt bonic

que passa pel mig d'un bosc mixt de rou-
,

res, pins i alzines, fins a arribar al coll de la

Mola (1.004 m). En aquest coll trobem

una nova cruilla de camins amb el perti
nent pal indicador. Com sempre, hem de

prendre la pista que ens porta cap a Prades

i Quatre Termes. Al cap de poca estona

trobem un nou indicador on, ara sí, dei

xem la pista per continuar per un camí

que, en direcció als Cogullons, ens durà

pel base del Guerxet fins el colletó d'en

Serra (1 h). Des d'aquest colletó, on tro

bem una caseta, albirem a la nostra esque

rra el refugi dels Cogullons. Seguim les

marques del GR -amb cura de no perdre
les- per sobre d'unes lloses fins que con

nectem amb una pista, punt de confluèn

cia amb el GR 171. Hem de seguir la pista
forestal cap a l' esquerra en direcció al

refugi. Cap a la dreta la pista ens portaria
a Prades. El refugi dels Cogullons (1.045
m). És bonic refugi de muntanya situat al

turó del mateix nom que ens pot servir be

per fer un mos a bé per passar-hi la nit.

Refugi deIs Cogullons (1.045 m) - la

Mola d'Estat (1.135 m)
Dificultat: Baixa. L'itinerari segueix les

marques del GR 171.

Horari: 45 min.

Desnivell: 90 metres ascendents, però hi cal

afegir diverses petites baixades i pujades.
• Des del refugi hem de recular pel camí per

,on hem vingut durant 5 minuts, fins que

retrobem la pista que es dirigeix a Prades.

Continuem per la pista fins a una corba

pronunciada a la dreta, on n'agafem una de

secundària que surt per I'esquerra.

Atribem al Clot del Llop (1.100 m), on

trobem una important cruilla de camins

ben senyalitzats amb un pal indicador amb

una petita capella. Hem de seguir les mar-
<"r

ques del GR per la pista de I' esquerra.

Passem pel costat del vèrtex de la Mola

dels QuatreTermes (1.120 m) i més enda

vant arribem a la Taula dels Quatre Batlles

(els de Rojals, Vimbodí, Prades i Mont

rai), al bell mig del base de pins. Aquesta
taula i molts dels pals indicadors de la zona

foren instal·lats per la-secció excursionista

del Reus Departiu. Nosaltres continuem

pujant fins al final de la pista i seguim pel
GR cap a l'oest, travessem el pla de la

Mola i arribem a la Mola d'Estat (1.135
m), un replà cobert d'herba i envoltat de

cingleres amb unes extraordinàries pano

ràmiques. A un costat hi ha tres creus dedi

cades a la memòria d'excursionistes.



La Mola d'Estat (1.135 m) -

coll de Viladecabres (1.040 m) -

els Cogullons (1.045 m) -

coll de la Mola (1.004 m)
Dificultat: Mitjana. Seguirem camins

que en alguns trams no tenen mar

ques específiques.
Horari: 1 h 40 min.

Desnivell: 131 metres descendents,
però cal afegir-hi diverses pujades i

baixades
• Des de la Mola d'Estat seguim el

marcatge del GR cap a l'oest i bai

xem un grauet que ens duu al callet

de la Cova Fumada. En aquest callet

deixem el GR i prenem un corriol

en direcció a can Toni (pal indicador).
Es tracta d'un senderó molt bonic

que s'endinsa en l'alzinar i passa per
sota de la cinglera de la Mola d'Estat.

Som als Racons de la Cansalada.
Anem trobant alguna cruïlla per pujar
cap a la carena, però nosaltres conti

nuem cap a llevant en una lleu baixa

da fins al coll de Viladecabres (1.040
m) (40 minuts des de la Mola

d'Estat). Deixem el coll pel sender

que baixa suau cap a la nostra esque
rra (nord-est) i de seguida trobarem

una pista que cal seguir cap a la dreta,
continuant la baixada, fins a una cruï

lla amb un pal indicador. Deixem la

ruta principal que duu cap al mas de

Mateu i prenem la pista de l'esquerra
en direcció nord-est cap a els Cogu
llons (pR-C 20-2) seguint les mar

ques de PR. Passem pel costat de les

runes del mas de Xuflet, continuem

baixant i creuem el barranc del

mateix nom. A partir d'aquest punt
comencem a remuntar, passem pel
costat d'una bauma i poc després
arribem a una pista que cal seguir fins

a arribar al refugi dels Cogulions
(1.045 m) (lh 10 minuts des de la

Mola d'Estat). Continuem fins al

colletó d'en Serra on deixem la pista
en direcció a Prades i agafem el

quest punt el carni cada cop serà més

net i clar. Cap al final travessem el riu
•

baixant per la carretera fins arribar a

l' encreuament de la carretera T-700

que, cap a la dreta i en 30 minuts, més

ens portarà al monestir de Poblet.

corriol de la dreta amb marques de

GR que passant pel base del Guerxet

ens durà al coll de la Mola (1.004 m).

.'

i Coll de la

r Creu de l'Ardit

, Coli de

:
..

.JI> la Mola (1.004m)

! Bosc
,

de
Guerxet

/
¡¡ Mas de Xullet

Coll de la:"'" •...•.•
•··•· ...... ··êoll de vuacebres

Cova fumada i
N

Coll de la Mola (1.004 m) -

barranc de l'Argentada -

Castellfollit - monestir de Poblet

(500 m)
Dificultat: Alta. Seguirem camins sense

marques específiques i en el tram del

barranc de I'Argentada el carni esta

molt embrossat i és molt perdedor.
Horari: 2h 5 min.

Desnivell: 504 metres de

baixada.
• En aquest coll hem d'aban-

donar la pista i els senyals de

GR que ens portarien al

mirador de la Pena i agafar
un petit corriol desdibuixat

que surt a l'esquerra del

GR i baixa pel clot del

barranc de l'Argentada. El

carni es molt poc clar però
va baixant per la clotada

amb tendència cap a la

dreta. Al cap de 15 minuts

trobem la pista forestal de

l'Argentada i la seguim
breument cap a l'esquerra.
Abans de creuar el barranc

trobem la continuació del

senderó (fites), molt impre
cís i embrossat en el seu

inici. Continuem baixant

fins sortir a la pista de les

Mines. Creuem la pista i

prenem un carni ample que
duu a una caseta on vivien

els minaires (35 minuts des

del coll de la Mola). Just
abans d'arribar a la caseta

cal baixar cap a I'esquerra

fins al fans del torrent,

creuar el llit del barranc i

agafar un petit senderó que

continua pel cantó esquerre
de l'Argentada.A partir d'a-
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Entrevista amb joan Cunill, president de la UEC de Bagà
i primer berguedà a assolir un uuitmil

Situat a la frontera entre la Xina i el Nepal, entre l'Everest i

el Sisha Pagma, el Cho Oyu (8.201 metres), era l'objectiu
de l'expedició Berguedà 2002, formada per set alpinistes
de diversos clubs. Vau fer cim 1'1 d'octubre -bé, tu vas ser

el primer, en dies posteriors també el van poder fer altres

companys-, però darrere hi havia tot un treball. Quant

temps costa preparar una expedició com aquesta?
Van ser gairebé dos anys. Amb la colla d'aquí vam començar a

parlar-ne. Ens vam plantejar que al Berguedà mai ningú havia fet
un vuitmil. Si ho sabíem vendre bé aquí a la comarca, ens en

podíem sortir. Perquè el problema més gros d'això, a part que

després et faci bo per assolir el cim, és aconseguir els diners. Vam
anar-ne parlant, però veritablement no va ser fins al gener de l'any
passat quan vam veure que els calers no els aconseguiríem i vam

decidir començar a treballar-hi seriosament malgrat tot.

I aquest treball què requereix?
Sobretot és decidir-te per una de les agències que t'organitzen el

bitllet d'avió, l'estada a Katmandú, el viatge fins al camp base i el

manteniment, amb el cuiner i el menjar. Després d'això, el típic
embolic de fer cèntims venent samarretes, anar a plorar a l'un,
anar a plorar a l'altre, a veure qui et dóna què. Oui et donarà els

rodets de les fotos, qui farà això, com ho muntarem ...

I en els apartats físics i tècnics, com us vau preparar?
Érem un grup molt divers que no havíem funcionat gaire conjun
tament ni tampoc no sortíem normalment, i a més fèiem feines

molt diverses i ens costava molt de coincidir. Així que la prepara-
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Text d'Hector Verdú

Fotografies de Joan cunit!

ció la vam fer molt cadascú per la seva banda. De tota manera,

tots vam procurar centrar-nos sobretot a treballar la resistència.

Fas molt de tons i com més a:lta muntanya puguis fer, sobretot

caminar en alçada, tot això que tens de guanyat. En el meu cas,

vaig córrer molt sobretot en alçada.

Per què el Cho Oyu?
Principalment, perquè els vuitmils més assequibles i accessibles

per raons de ruta i d'aproximació al camp base són sobretot el

Cho Oyu i el Sisha Pagma. Aquest últim factor, l'accessibilitat, pot



fer que l'estada, en lloc de ser d'un mes i mig hagi de ser de dos

mesos o més. En els altres cims, o bé la ruta d'ascensió és molt

més complicada o necessites molts més dies per arribar al camp
base i la cosa es complica. En el nostre cas, no teníem els díes ni

cap de nosaltres havia estat gaire més amunt dels set mil metres.

Érem dos que havíem fet un setmil, però els altres ni això. Així que

no volíem passar-nos d'espavilats i volíem assegurar una mica la

jugada. Com que al Sisha Pagma ja hi havia anat el Quico Soler

-corredor de curses de muntanya-, vam decidir anar al Cho Oyu.

Quines dificultats tècniques tenia?

D'entrada, des d'aquí pensàvem que era "un cim de vaques", que
no ens portaria cap problema i que era molt fàcil. Però quan vam ser

allà vam dir: "Caram!". Arribar al camp 1 no presenta gaires dificul

tats. És una rampa de terra i rocs sense cap problema. Però al camp
1 comença una aresta, que no és molt esmolada, i que et porta a un

punt on hi ha un serac bastant gros i aquí sí que utilitzes cordes fixes

i passes o gairebé no passes. És dret i ma/xinat. Llavors, a l'atac al

cim, després del camp 3, tens unes barreres rocoses que no són

.fàcils. Així que de ser un cim que es puja caminant, res de res. És un

cim que no és molt difícil, però, per entendre'ns, diríem que no és un

cim esquiable, sinó que té pendents dretets i trams complicats on

fan falta cordes fixes per moure't amb seguretat.

La climatologia també us va acompanyar.

Moltíssim. Jo sempre dic que per fer un vuitmil, tu hi has de posar la

teva part, però penso que no és més del vint per cent. Jo vaig estar

de sort de poder-hi posar aquest vint per cent, però hi ha molts
altres factors que afecten: que et trobis bé, que no estiguis malalt el
dia que toca, que faci bon temps ... i en aquest sentit vam estar de

molta sort. Vam tenir bon temps sempre.

I pel que fa a l'adaptació a l'alçada?
Ens vam aclimatar de meravella. Companys d'altres expedicions feien

servir la cambra hiperbàrica, igual que nosaltres, però tenien molts

més mal de cap. Vam veure baixar uns italians amb mig edema ...

Nosaltres, en canvi, només algun lleuger mal de cap, el típic cansa

ment que si no hi estàs acostumat et sembla que estàs malalt, però
és l'alçada, que fa que estiguis cansat, que fa que estiguis dèbil ...

,

però en aquest sentit ens vam aclimatar tots molt bé. En altres expe
dicions que havia fet, es veia molt clar. Hi anàvem quatre o cinc, o sis

o deu, i cap als últims dies ja es va veient qui atacarà cim, perquè l'un

té una cosa, l'altre en té una altra ... Però en el nostre cas estàvem

tots com per anar a cim. I els que no ho van aconseguir va ser per
rucades i mala sort en els dies en què atacaven.

I quan arribes dalt, què?
La veritat és que això ho assaboreixes quan ets a baix i sobretot

€luan ja ets a casa. D'entrada no t'ho acabes de creure. Una de les

característiques del Cho Oyu és que dalt fa una extensió lleugera
ment inclinada. Tu has d'anar caminant fins al punt on veus

l'Everest. Jo vaig arribar, vaig veure que començava a baixar cap a

l'altra banda i vaig pensar: "Ostres, doncs això deu ser el cim".

Llavors, t'atures i penses: "Doncs si això és el cim, allò tan gros deu

ser l'Everest, doncs, molt bé". Et fas les fotos de rigor, estàs con

tent, comuniques amb els companys, tothom s'alegra. Però llavors

et queda la preocupació que encara has de baixar, sobretot tenint

en compte que hi havia hagut aquest tram de cordes fixes amb les

roques, que la neu no estava molt bé i, sobretot, que anava sol. A

més, em notava molt cansat i no ho acabava de veure clar.

Quins han estat els teus passos fins al teu primer vuitmil?

De ben petit ja havia anat sortint d'excursió. Sempre hem anat a

buscar bolets i aquestes coses que es fan per aquí dalt. Aquí la

gent, sobretot va a la muntanya a treure'n alguna cosa. Anàvem

d'excursió a l'estiu i a la primavera, però semblava que anar-hi a l'hi

vern era un disbarat. Hi ha una dita que diu: "Muntanyes sense

esquelles, no vagis amb elles", que vol dir que si no és al bon temps
no hi has d'anar a fer res a la muntanya. Però, de mica en mica,
entre esquiar i que vas provant coses noves, hi vas entrant. Vaig fer

un curs d'escalada amb la UEC de Sants. Aquí vaig conèixer gent
de Sants i gent de Barcelona. D'aquesta manera, amb gent de fora

havia anat fent una mica d'activitat de muntanya. Però sempre són

coses que van sortint sense plantejar-t'ho molt. Més endavant vaig.
poder fer en una estada per a joves alpinistes als Alps, en la qual
vaig poder fer dos o tres dels cims principals i vaig començar a

veure que me'n sortia bé. Llavors, a través d'un amic vaig assaben

tar-me de l'expedició de la UEC de Sants al Nun. Els vaig demanar

si m'hi volien i m'hi van voler. Va estar molt bé, ens vam fer molt

amics amb aquella tropa i també vam poder fer cim.

Parles del Nun .. , quines són aquestes experiències que tu

qualificaries de claus en la teva trajectòria?
El Noun va ser un punt d'inflexió. Un altre punt d'inflexió va ser

aquesta estada als Alps. Però, segurament sí, una de les fites més

importants va ser el Nun. Fer aquest setmil va representar molta

experiència, conèixer aquest grup de Barcelona amb el qual he fet

i continuo fent bastant activitat. I a més, va ser un cim que ens el

vam haver de treballar molt, perquè érem l'única expedició que hi

havia i ens ho vam haver de muntar tot, a diferència del Cho Oyu,
on tens altra gent que et va davant.
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Pel que dius, el Nun va ser fins i tot més important que el

Cho Oyu
Jo diria que sí. Aquí, l'única experiència que he viscut és estar

respirant a vuit mil metres, que això també sobta. Penseu que del

camp 2 al cim, hi ha 1.500 metres de desnivell i hi deu haver dos

quilòmetres de recorregut. Doncs vaig estar nou hores per fer-los
i no vaig parar en cap moment. Imagineu-vos, doncs, el ritme

amb què anava. Clar, això aquí és impensable, però és que no

podia anar més de pressa! A les cotes altes, arribant al cim, feia
una passa cada cinc respiracions. Això et sobta molt. AI Nun no

hi havia arribat a aquest punt de tant dèficit d'oxigen, però sí que
m'ho vaig haver de treballar més pel que fa a les qüestions tècni

ques -decidir la ruta, muntar cordes. AI Cho Oyu, la ruta està

molt treballada i tu muntes els teus campaments, baixes al camp

base, reposes i vas amunt.

També vas estar al McKinley. Aquesta va ser una experièn
cia decisiva, també?
AI McKinley hi vam anar el 2001 amb un company de quan vaig
entrar als Bombers amb qui fem molta activitat muntanyenca. Ell

tenia dos amics que hi anaven, els germans Carles i Nando Gel.

Li van comentar que volien ser quatre i m'ho van oferir a mi. El

McKinley és un sismil que comences a dos mil metres. Realment
n'has de superar quatre mil. El desnivell real és molt més gran

que al Cho Oyu. A més, al Cho Oyu, fins al camp base, t'ho por

ten tot i, encara que has de fer petits portejos, la vida fonamen
talment la fas alcamp base. En canvi, al McKinley, has d'anar

seguint la ruta. Et carregues el material en un trineu i anar cami

nant i anar avançant per una gelera bastant gran. La ruta és llar

ga, uns 27 quilòmetres, fins a arribar al que seria el camp 4, que

és més o menys des d'on ataques: fas camp 5 i cim. Això la fa
molt més dura. Te l'has de treballar molt físicament. Aquí, ens va

fer molt bo sempre, però potser anàvem amb pocs dies i quan

havíem d'atacar cim se'ns va girar el mal temps. Ens quedaven
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dos dies i ens van donar una setmana de mal temps de previsió.
Així que ens en vam haver de tornar. Vam arribar a cinc mil i

escaig. També va ser un dels cops que com a grup no vam fun

cionar gaire i això crec que personalment ho vaig notar.

I bé, ara desprès de fer un vuitmil, què toca?

Com sempre. Si surt l'oportunitat d'anar a algun altre cim, doncs

bé. Si és un dosmil, també. Jo penso que ens fixem molt en els

números, però tant és que sigui vuit, com tres, com dos.

L'important és passar-t'ho bé. Si t'ho passes bé al mar, surt al

mar. Si t'ho passes bé amb bicicleta, surt amb bicicleta. A mi m'a

grada molt l'aire lliure, vaig molt en bicicleta, a córrer o a esquiar.
Així que totes les activitats que se'm proposen en aquest sentit i

puc fer, les faig. Sí que és cert que farda més un vuitmil, però ...

Així no és que busquis acumular vuitmils

Si es presenta l'oportunitat de fer-ne un altre i em ve bé, sí. A

més, havent anat tan bé aquest, et queda molt bon regust i saps

que en alçada funciones i que ho pots intentar. Però hi ha moltes

altres coses que em fan gràcia. Hi ha molts cims del Pirineu que

encara no he fet o que tinc ganes de repetir perquè em fan mol

tíssima il·lusió. No es tracta només de fer vuitmils.

T'interessa més fer coses cada cop més difícils encara

que no siguin en grans cims?

Penso que posar-te les coses una mica difícils és interessant per

tu mateix, perquè si ho trobes massa fàcil, al final t'hi acabes

avorrint una mica. Però el meu objectiu tampoc és buscar la difi

cultat, perquè en alpinisme la dificultat vol dir plantejar-te fins on

te la jugues i jo la veritat és que visc molt bé per jugar-me-la
gaire.

Tomaz Humar, per tant, no deu ser gaire el teu ídol.

Segur que no. Jo ja gaudeixo d'una ruta molt més senzilla.

Gaudeixo d'estar allà i el meu ego tampoc necessita fer una cosa

que no fa ningú més. Fent una cosa que pot fer tothom sóc feliç.



I j I
La Punta Sue
Esquí

de muntanya
al Sobrarbe

Text i fotografies de Bernat Ros

Cabana al coli d'Ordizeto
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Ara que el mantell blanc de l'hi

vern cobreix les muntanyes, us pro

posem un interessant i poc freqüent
itinerari hivernal amb esquís que

permet descobrir i recórrer una part
del Sobrarbe, a la vall de Bielsa i

Parzan. Per la seva situació, la
Punta Suelza resulta un excel-lent
mirador d'aquesta part dels Piri

neus i, si us acompanya el bon

temps, podreu gaudir d'espectacu
lars i captivadores vistes dels mas

sissos del Posets, el Cotiella, el
Mont Perdut, la Munia i el Neou
vielle. És una sortida que podreu fer
en un dia o, si preferiu anar més

tranquils, en dos.

Som a l'entitat, reunits per preparar
la sortida a la cara nord del Mont
Perdut pel Balcó de Pineta, però la

previsió de mal temps i el perill d'a
llaus alt per les recents i copioses
nevades, ens fan dubtar. Amb el

descoraíiador panorama hi ha qui es

fa enrere, però altres ens resistim a

abandonar només perquè a la tele

un mapa parla d'un front fred, mal

temps i temperatures baixes. La

meteorologia no és prou excusa i,
per experiència, sabem que podem
trobar alguna activitat alternativa.

Comencem a barrinar fins a donar
amb l'alternativa. Finalment, algú
proposa fer la Punta Suelza (2.973
m), una muntanya amb un perfil
esvelt i atractiu, però a la qual la

natura dels moviments tectònics va

tractar injustament. Tot i no merèixer

ho, envoltada de tresmils, els escas

sos 27 metres que li falten per acon

seguir aquesta cota tan preuada
l'han fet caure a un segon terme

enfront dels seus veïns més alts.

Flanqueig a mig vessant de l'aresta del cim amb la Punta Fulsa

Itinerari

• I,' accés al pic es fa a partir de la carre

tera de Bielsa a França. Després del

poble de Parzan i just abans de la cen

tral elèctrica de Barrosa, preuem la

pista que porta alilac d'Ordizeto, que

trobarem perfectament indicada.

Anem pujant per la pista fins on la

neu i l'estat del cami ens ho perme

tin.A partir d'aquí haurem de deixar

els cotxes i calçar-nos els esquís.
• Ja amb esquís continuarem per la

pista que transcorre pel fons de la vall

fins a la central elèctrica d'Ordizeto.

Anirem per aquest cami fins just
abans d'arribar a la central, on es

bifurca. Llavors hem d'agafar el que,

pel costat del riu, es dirigeix directa

ment cap a l' edifici de la central.

L'altre cami dibuixa una graà corba

sobre el vessant esquerre de la mun

tanya i, tot i que fa la impressió que

permet escurçar e¡' recorregut pujant
directament vessant amunt -tal com

vam fer nosaltres-, el pendent és dret

i exposat i no val la pena deixar la

pista.
• Arribats a la central passarem pel

cantó d'una petita cabana forestal on

es poden encabir fins a tres persones i

que, tot i que no es troba en gaire
bon estat, ens pot fer servei en cas de

necessitat. De moment, però, no és el

cas i continuem per la pista, que

guanya alçada pel vessant esquerre de

la vall i que a estones es perd per l'a

cumulació de neu, fins al coll

d'Ordizeto a Paso d'Os Caballos.
• Per a l'ascens final al coll no cal seguir

la pista, que s'intueix a mig vessant

guanyant alçada en un llarg i incò

mode flanqueig. És més lògic conti

nuar pel fons de la vall, des d'on arri

barem directament a la collada.

• Quan nosaltres vam fer la ruta no en

teníem constància i no hi comptà
vem, però un cop arribats al coll

d'Ordiceto vam descobrir, per sor

presa i sort nostra, una cabana forestal

de nova construcció que no surt ni

als mapes ni guies de la zona. Està

situada a l' esquerra, sota el coll, en el

cami a GR 11, que va a Biadós pel
barranc de Sallena. L'edificació es

troba en molt bon estat si ho compa

rem amb els antics barracots que hi

ha al costat del llac, plens de neu i

poc confortables, per no dir en estat

ruïnós. Es tracta d'una construcció



• Aquest itinerari es pot realitzar en un

sol dia tot i que nosaltres n'hi vam

esmerçar dos. També és perfectament
apte per fer-lo amb raquetes de neu,

com va ser el cas d'una part dels inte

grants de la sortida. La resta dúiem

esquís de muntanya. La diferència,
evidentment, arriba a l'hora del des

cens, quan els que porten raquetes es

queden enrere .

Itinerari fet per:

Eloi Figueres, Carles Zudaire,
Joan, Yolanda, Isidre Juvé,

Eduard Pijoan, Angèlica Tesas

i Bernat Ros socis de les

UEC de Mataró i Gràcia.

senzilla i no gaire gran, amb capacitat
per a vuit a nou persones, amb llar de

foc, i. que tot i que no té mobiliari i

s'ha de dormir al terra, ens va evitar

una nit d'incomoditats i fred als antics

barracots del llac, on inicialm.ent

havíem previst fer nit.
• El segon dia, de bon matí i amb un

dia esplèndid, retrobem l'itinerari al

coll. D'aquí, seguim primer en direc

ció al llac, on passarem vora d'una res

closa d'aquest i, ja en direcció sud

anirem guanyant alçada cap a un

esperó rocós força evident, que vore

jarem en diagonal ascendent cap a

l'esquerra, fins a situar-nos a l'alçada
d'una petita vall que hi ha amagada
darrere. Remun tem la vall fins a un

callet que es dibuixa en l'aresta NO,

que ve del cim. En la pala final abans

del callet, però, haurem d'anar amb

compte, perquè el pendent és fort i a

la zona hi ha rise d'allaus. Segons les

condicions és millor fer aquest tram

amb els esquis a l' esquena, tal com

vam haver de fer nosaltres als últims

metres per assolir el callet.
• Un cop sobre l'aresta, l'haurem d'anar

resseguint fins a sota uns tallats on ens

haurem d'anar decantant cap a la

dreta a mig vessant buscant els pen
dents més moderats per assolir el cim

de la Punta Suelza, de 2.973 metres.

• Fer el descens seguint el mateix itine

rari de l'ascensió, tot i que posant una

especial atenció al pas del callet.

• •• •
• •
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Dades d'interès:

• Accés i punt de sortida: Per la carretera de

Bielsa al túnel i la frontera, després del

poble de Parzan i just abans de la central

elèctrica de Barrosa, hem d'agafar la pista al

llac d'Ordizeto, que està senyalitzada. I

l'hem de seguir fins on el seu estat a la

neu, segons l'època de l'any, ens ho perme
tin.

• Desnivell: Des de la central elèctrica

d'Ordizeto, punt de sortida habitual són

1.0n m. Però pot variar en funció del

punt de sortida. En el nostre cas, que a

causa de la neu vàrem sortir de la cota

1.300 m, vam fer 1.672 m.

• Orientació: Nord, nord-oest.

• Dificultat: Itinerari sense grans dificultats

per a bons esquiadors alpinistes. Així i tot

cal anar amb compte al pendent d'accés al

collet de l'aresta que puja al cim.

• Horari: Des de la cota 1.300 m de la pista
fins al cim vam invertir un total de 6-7 h,
però, igual gue el desnivell i la distància, el

temps també variarà en funció del punt de

sortida.

• Material: Recomanem dur piolet i gram

pons que ens poden fer servei, a part del

material d'esquí de muntanya habitual.

• Bibliografia:
-Pirineo aragoné•. 105 itinerarios de esqui de

montaña.A.Tomico Alique. Ed. Prames

-Pirineos en esquís. 1..20 itinerarios. E.Faura i

J. Longás. Ed. Desnivel

• Cartografia:
-Bachimala CotiellaE 1:25.000.Ed.Alpina
-Bielsa Bal de 'Chistau E 1 :40.QOO. Ed.

Pirineo
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Text i fotografies de Bernat Ros

La Vall de Boí
El paradís

de l'escatada en gel
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Ja de fa temps, el fred més sever de començament d'any convi

da els integrants de la Secció d'Alta Muntanya i Escalada

(SAME) de la UEC de Gràcia a fer una d'aquelles sortides
col·lectives més especials: Si el fred i les condicions ho permeten,

aquest és el temps de provar l'escalada en gel. Aquest cop la zona

escollida va ser la vall de Boí, una elecció gens casual.

A la vall de Boí, hi podem trobar en

poc espai una de les concentra

cions d'itineraris d'escalada en gel
més importants dels Pirineus, una

veritable teranyina d'ascensions,
sovint encaixades resseguint canals

a goulottes, als vessants de la mun

tanya i també formant cascades

gelades de formes capritxoses, atu

rades en el temps pel fred de l'hi

vern, que pengen desafiants de

petites cingleres. Un atractiu al qual
hem d'afegir la gran varietat dels iti

neraris, de diferents desnivells, difi

cultats i característiques: des dels

més senzills, ideals per iniciar-se en

aquesta varietat d'escalada, fins als

més difícils i extrems, sense oblidar

nos dels recorreguts més clàssics,
que ens permeten millorar la tècnica

i fruir. Si tot això no fos prou, hi ha

encara un altre valor afegit: l'acces

sibilitat, fàcil i ràpida als itineraris. Tot

plegat converteix la Vall de Boí en

un autèntic paradís i escola de l'es

calada en gel.

Aproximació

Des del balneari de Caldes de Boí

haurem de prendre la pista asfalta

da que surt en direcció a la presa
de Cavallers. Arribarem fins al final

del camí o, segons les condicions,

fins on la neu ens ho permeti. En el

nostre cas, vam arribar. fins a l'apar
cament del final de la pista, punt de

sortida per anar al sector del con

trafort de la Punta Alta, pel qual
finalment vàrem optar, després de

descartar les cascades de les

Roques Negres, visibles des de la

pista, que no oferien gaire bon

aspecte, tot i que normalment són

un lloc ideal per iniciar-se a la zona.

El tercer sector que podem trobar

en aquesta àrea és el de l'espadat
de Comalestorres, però en aquest
cas els itineraris són mes llargs i no

teníem temps de fer-los tenint en

compte l'hora que era i que tampoc
es veia gaire gel format.

Les escalades

Així, doncs, ens vam posar a la

goulotte Antàrtic, una molt recoma

nable clàssica del sector del contra

fort de la Punta Alta, d'uns 285 m

de desnivell i unadificultat màxima

de 800• Aquí, al llarg dels diferents
resalts del corredor ja vam tenir un

primer contacte amb el gel de la

zona, que per alguns no iniciats

també va voler dir col·locar els seus

primers cargols de gel.
En caure la nit ens retirem cansats

però satisfets. Havíem previst sopar

i dormir en un petit refugi al peu de

la presa de Cavallers, però érem els

últims d'arribar i el vam trobar ple
de gom a gom. L'alternativa per no

fer bivac es entrar peruna porta for

çada al gran edifici tancat i abando

nat de la hidroelèctrica. Un cop dins

ens instal·lem tan còmodament

com podem en una de les fantas

magòriques sales per passar la nit.

L'endemà, de bon matí reiniciem
l'escalada dividits en diverses cor

dades. Els uns retornem al mateix

sector per fer un altre recorregut
clàssic, l'lslandis, un corredor de
415 m amb cascades i una colum

na final d'una dificultat màxima de

900 i una variant seva, la Banquisa,
amb 60 m de desnivell i una dificul
tat màxima de 750.

L'altre grup s'encamina al sector

dels espadats de Comalestorres, a

l'altre costat de la presa, per fer la

canal Purgandus populus, de 375 m

de desnivell i una dificultat màxima

de 750, ideal per a l'iniciació en l'es

calada en gel i corredors. Aquí
també vam patir un dels inconve

nients de la popularitat i facilitat d'ac
cés a la zona: aglomeracions de

gent, especialment en alguns itine

raris més fàcils a clàssics, així com

les inevitables esperes i caigudes



d'''aeròlits'' de gel que les acompan

yen. No obstant això, hi ha altres

compensacions, com el paisatge i

l'emplaçament a la vall, entre els

contraforts de cims de més de tres

mil metres dels Pirineus com els

Bisiberris i la Punta Alta.

No ho dubteu pas, eilloc s'ho val

i, si les condicions del gel són

bones, disfrutareu d'allò més i no

us l'acabareu pas.

Itinerari fet per:
David Garcia, David

Casalprim, Eduard Samso,
Muntsa Padró, Albert Perez,

Albert Rollo i Bernat Ros

socis de la UEC de Gràcia.

Principals sectors d'escalada en gel:
Roques negres
• Orientació oest
• Aproximació: per la pista, un cop creuat el riu als últims

revolts abans de la presa, a la dreta ascendim directament.

(30 min màxim).
• Descens: amb ràpel per les mateixes vies o caminant per

l'esquerra.

Espadats de Comalestorres
• Orientació est

• Aproximació: per la pista on creua: el riu abans dels últims

revolts per accedir a la presa, a I' esquerra cal ascendir

directament pel con del corredor de l'Aranya Griposa. Per

accedir als corredors que queden sobre la presa, hi ascen

dim i la travessem per flanquejar fins al peu de l'itinerari (30
min màxim).

• Descens: amb ràpel per les mateixes vies i caminant. Les de

la part de sobre la presa pel camí del Pas de l'Ós.

Contrafort de la Punta Alta
• Orientació oest

• Aproximació: des de l'aparcament del final de la pista anem

pel camí que voreja la presa per la dreta. Anirem trobant els
diferents itineraris (15 min màxim).

,. Descens: Amb ràpel per les mateixes vies i algunes també

caminant pel costat del contrafort.

Dades d'interès:

Cal recordar que els itineraris poden patir variacions en funció de

l'estat del gel i les condicions de la zona. Ens hem d'informar de las

condicions del gel, temperatures, la meteorologia i el rise d'allaus,ja
que molts recorreguts són en corredors susceptibles de patir allaus. Per

informar-nos sobre la zona i les condicions es pot trucar al telèfon

902 27 52 85, de l'Escola de Muntanya.
• Accés i punt de sortida: Per la carretera del Pont de Suert a la boca sud

del túnel de Vielha, ens hem de desviar en direcció a Barruera i Caldes

de Boi fins al balneari. Agafem la pista asfaltada que surt del balneari

en direcció a la presa de Cavallers, fins on la neu ens ho permeti.

• Allotjament: En un petit refugi lliure annex a l'edifici de la hidroelèctrica,
al peu mateix de la presa de Cavaliers. També tenim a la vali una

alternativa més confortable a l'alberg Borda Vidal, d'ErilllaVall, amb 60

places (tel. 973272107/973696190), a part dels hostals i hotels.

• Època aconsellable: De desembre a març en funció del fred hivernal i

condicions a la zona.

• Bibliografia: Cent escalades per aquest hivern.Vèrtex. Núm. 176 mes de

desembre. Pàgina 4.

Desnivel, núm 169, mes de gener 2001 pàg 44.

• Cartografia: Mapa editorial Alpina Vall de Boí E 1:25.000

• Pàgines web: Per estar informats de l'estat del gel d'aquesta zona i

també d'altres, a la web lIJUltIJ.Desnivel.com trobareu un grup de notícies

amb informació actualitzada, missatges de la gent i altres temes

relacionats com material, ressenyes de zones d'escalada en gel i enllaços.
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Bibliografia:
• Guide to the National

Parks t.if the United

States. National

Geographic
• Mapa Michelin Oeste

USA-Oeste Canadá

1:2.400.000

• www.nps.gov/seki:
Sequoia National Park

• www.nps.gov/yose:
Yosemite National Park

• www.topozone.com:
Mapa topogràfic d'alta

resolució (fins a

1 :25000) de qualsevol
racó o cim dels Estats

Units.

• www.r5.fS.fed.us/inyo:
Inyo National Forest.

Té apartats dedicats al

White Mountain Peak i

als Bristlecone Pines.
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magòrics, pàl·lids i regirats, rema

tats per branques despentinades,
com escombres de graner clavades

al terra per la canya. Aquells exem

plars que no són calbs estan total a

parcialment coberts de fulles peren
nes i de pinyes sorprenentment bla

ves. Són els Bristlecone Pines, els

pins blancs de Califòrnia, d'alçades
no superiors als quatre metres que,

segle rere segle, han resistit els

embats del gel, el vent, la sequera i

la manca d'aliment fins a esdevenir

els éssers vius més antics del nos

tre planeta.
Miro al meu voltant i observo els

seus cossos retorçats, blancs,
marrons i negres, cremats en mil i

un incendis, doblegats en expres
sions crispades per l'acció del vent,
i que es retallen contra la línia de

l'horitzó amb la mateixa nitidesa

surrealista que un quadre de Dalí.

Per un moment, fixo la vista en

l'esfera del meu rellotge i les bus

ques comencen a retrocedir, embo

gides, mentre els dies i les nits se

succeeixen vertiginosament en un

viatge a un passat remot, llunyà:
mil, dos mil, tres mil anys enrere.

Imagino les sequoies més antigues
tot just fent brotar les primeres fulles

segles abans del naixement de

Cartago. Em submergeixo en la nit

dels temps i retrocedeixo quatre mil

anys, fins al 2000 a. C., i veig asto

rat com alguns dels pins blancs que
ara em rodegen ja havien nascut

aleshores; els seus joves troncs llui

tant per sobreviure en un territori tan

hostil com ho és ara. El meu viatge
imaginari em porta 4.767 anys enre

re, tres segles abans de la cons

trucció de les tres grans piràmides
de Gizé, quan una llavor brotà de

terra. Amb el pas dels mil·lennis,
aquesta tija es convertiria en l'arbre

més antic de la Terra, conegut com

Matusalem. Per raons de seguretat,
la seva situació exacta és avui en

\

dia un secret molt ben guardat.
Deixeu, però, que acabi tal com he

començat, amb les sequoies. En

marxar del bosc de faula format pels
antiquíssims pins, ens dirigim a

Sequoia National Park, on viu des de

fa 2.300 anys el General Sherman,
l'arbre més gran del nostre planeta
en volum de fusta. Rodegem la seva

impressionant base, una circumfe
rència de 31,3 metres de perímetre,
suficients per bloquejar tres carrils

d'una autopista.

I

Passegem pel mig d'aquest bosc

de goliats, solitari a primeres hores

del dia. De sobte, un soroll sec ens

crida l'atenció. Ens aturem i mirem

enlaire. Un esquirol, saltant de bran

ca en branca d'una formidable

sequoia, es dedica a recollir pinyes,
fent-les caure des de més de cin

quanta metres d'alçada. Sorprèn
l'agilitat i tranquil·litat d'una bestiola

capaç de fer malabarismes a més
de setze pisos d'altura com si es

trobés a nivell de terra. Si l'esquirol
és capaç de recollir totes les pinyes,
tindrà l'hivern assegurat. Si no, el

seu oblit ajudarà que una nova

sequoia comenci a créixer, perpe
tuant aquesta espècie única al món.

El jove plançó tindrà tot el futur per

endavant, un futur que no es mesu

rarà en mesos a en anys sinó en

centúries i mil·lennis, i que ni tan

sols el foc podrà tòrcer.a

Viatge realitzat entre

els dies 11 i 23 d'agost de 2002

per la Judith Nogués i l'autor,
socis de la UEC Mataró.



A continuació adjuntem la llista, que esperem que ens ajudeu a completar, de les entitats precursores de

la Unió que pretenem historiar, a banda de les que constitueixen el corpus actual de la Unió Excursionista

de Catalunya:

Associació Joventut Excursionista Avant (1904)
Centre Excursionista Pàtria (1915)
Centre Excursionista Montseny (1915)
Centre Excursionista Rafael de Casanova (1916)
Centre Excursionista Laietana (1917)
Grup Excursionista Perla (1924)
Secció Excursionista Penya Irònics (1925)
Club Excursionista de Sants (1925)
Grup Excursionista de la Unió Professional (1928)
Club Excursionista Montgrony (1928)
Grup Excursionista Isards (1929)
Minyons de Muntanya "Josep de Margarit"

Centre Excursionista Alpinenc (1930)
Joventut Excursionista Olesana

Secció Excursionista del Casal Republicà de la plaça Eivissa

Grup Excursionista Mataroní

Club Esquí de Mataró

Un segle d'activitats
L'Assemblea General Extraordinària de la Unió

Excursionista (UEC) de Catalunya celebrada a

Tortosa el passat 12 de gener, acordà instituir la

commemoració del centenari de l'inici de les activitats

de les entitats que acabaren fundant la Unió, així com

la celebració del setanta-cinquè aniversari de la UEC,
efemèrides que tindran lloc el 2004 i el 2006,
respectivament.

No es tracta d'una decisió forassenyada. I de fet no

ens cal buscar gaire lluny per explicar-la. Així, la

mateixa Enciclopèdia de l'Excursionisme explica:
"Estimem oportú d'aplegar en un sol apartat les

-. cròniques de totes les entitats i grups que es

fusionaren per constituir la Unió Excursionista de

Catalunya. Donat que la més antiga es l'Associació

Excursionista Avant, fundada el 1904, entenem que
hem de partir d'aquesta data per historiar la UNiÓ."

Igualment, i fent ja referència a la Unió, l'Enciclopèdia
explica que "el 29 de maig de 1931

es constituí la primera Junta Directiva sota la

presidència de Josep Maria Benet i Caparà" i que "el

primer número del Portaveu aparegué el juny de

1931 ". No obstant, explica, aquesta publicació
"portava la indicació de «Any XXVII», segurament
considerant-se continuador del butlletí de l'Avant, i

també portava la referència «III Època»".

Això, però, no és tot. El bagatge que tenia com a

entitat va permetre a la UEC acabada de fundar

posar-se al capdavant de l'excursionisme català. "La

Unió era constituïda per un aplec d'entitats bregades
en excursionisme i no hi cabien ni improvisacions ni

aprenentatges. Per això tot d'un cop l'entitat es posà

Secció Excursionista de la Societat Iris

per Jaume Ramon i Morros

en primera fila i feu excursions de volada", explica
l'Enciclopèdia de l'Excursionisme.

La història a partir d'aquell moment ja és més o

menys coneguda: "La Unió Excursionista de

Catalunya, es feu ressò de la necessitat de fusionar

diverses agrupacions per fer-ne sorgir una de forta

amb vitalitat i amb energia suficient per a dur a terme

una autèntica missió. El propòsit fou que cada entitat

conservés la seva personalitat, però ajuntant la seva

actuació i economia a un esperit col-lectiu dins una

mena de federació."

Ara, l'acord de l'Assemblea de Tortosa, ens motiva

per acomplir un dels propòsits del Fòrum 2000 de la

UEC, el d'editar la història gràfica de l'entitat amb

motiu del 75è aniversari tot aprofitant el fet que, amb

motiu de la celebració del centenari, podrem anar

recollint dels arxius de les entitats i dels associats els

capítols gràfics o escrits. Així mateix, tot aquest
material servirà per posar en marxa, durant el 2004,
una sèrie d'exposicions itinerants de cartells i

fotografies comentades de les marxes, concursos,

campaments, campionats i cursos que han fet al llarg
de la història les nostres diferents entitats. De ben

segur que quedarem meravellats amb els resultats.

Em permeto convidar els nostres associats d'aplegar
el material de què disposin, seu o dels progenitors,
per confeccionar aquesta història irrepetible.

També em permeto demanar la màxima col-laboració

amb la comissió que la UEC constituirà amb membres

de totes les seves entitats per portar a terme aquesta
magna obra. Gràcies.

Integrants del Centre Excursionista Pàtria al cim del Puigmal
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Operació muntanya
Fa uns mesos, Televisió de Catalunya va fer un anunci demanant

gent d'esperit aventurer per a un nou programa. Cap més refe

rència. A finals d'aquest mes de novembre es va resoldre el mis

teri. El nou espai va resultar ser El Cim i l'aventura, l'ascensió a

l'Aconcagua, el sostre americà, per part de sis joves -tres noies i

tres nois- d'edats i origen social i geogràfic diferent, però amb el

tret comú d'una experiència més aviat minsa -per no dir inexistent

en el món de la muntanya. Els participants en aquesta aventura,

que ha pretès transmetre al teleespectador les emocions de la

muntanya, van ser seleccionats d'entre un miler de candidats que

van respondre a l'anunci. Per fer realitat l'objectiu van disposar
d'un generós pressupost i d'uns monitors amb un currículum

d'excepció. Quan aquest article arribi als lectors, finalment sabrem

si els aspirants han fet cim a no i si la fórmula televisiva ha resultat

a no. Mentre, però, una expedició de companys de la UEC de

Sants amb una llarga experiència muntanyenca s'ho van haver de

pagar tot de la seva butxaca.

Pocs mesos abans havia començat la segona edició

d'Operación Triunfo (OT), els resultats de la qual també coneixe

rem quan la revista arribi al lector. AI càsting de la primera edició

s'hi van presentar uns pocs milers de persones. Enguany, però,
els candidats es comptaven per desenes de milers. En el món de

la música, el fenómen OT es va percebre d'una manera ambiva

lent. D'una banda els artistes que competeixen en el mercat dis

cogràfic es van veure clarament perjudicats per una sobresatura

ció del mercat amb l'aterratge d'una fornada de cantants de

discutible qualitat, sense repertori propi, però amb el màrqueting
que representa sortir per televisió setmanalment en una gala i dià

riament en els resums. Els professors de música s'estiraven els

cabells cada cop que veien el programa. Això no és ensenyar

música i els protagonistes són ben lluny de ser artistes, pensa

ven, i malgrat tot estan generant milions d'euros, mentre molta

gent molt millor ha de lluitar cada dia en petits concerts i donant

classes per guanyar-se la vida. La tesi sembla que ara la confir

men les crítiques musicals dels concerts dels integrants de

l'Acadèmia. Però tot i el malestar i l'ego ferit, expressat sempre

amb la boca petita, els professors de música van callar. Sabien

què enguany no donarien l'abast per atendre tots els aspirants a

"triunfitos" .

Des del món del muntanyisme i especialment des dels clubs

excursionistes, el nou programa de N3 ha estat vist amb el

Butlleta d _' StJòscrip

Hèctor Verdú

mateix recel amb què els músics van acollir el fenòmen OT. És

lògic sentir l'orgull ferit quan persones sense mèrits acreditats en

un determinat camp -sia la música, sia la muntanya- reben un

premi a recompensa que persones amb una llarga trajectòria i

que senten aquest camp com a propi haurien volgut per a ells.

No obstant, és d'esperar que l'experiència de El cim també por

tarà més persones a les entitats muntanyenques i potser les aju
darà a sortir de la crisi a l'estancament en què s'han vist immer

sos des que la muntanya s'ha convertit més en. un negoci turístic

que en una activitat vinculada al descobriment del territori i el con

tacte amb la natura. La Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya (FEEC) i el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) ho

experiència al programa televisiu malgrat tots els

recels i les crítiques a la fórmula, que evident

ment presenta moltes mancances, principalment
pel que fa a reflectir l'esperit de la muntanya i

sobretot a l'hora de fer pedagogia de la segure
tat i que la Federació, vista la polèmica que la

nova producció provocava en els ambients alpinistes, va reflectir

en un manifest d'aclariment.

Però si d'una banda caldria ser optimistes de cara a com el

programa pot repercutir en les entitats excursionistes, de l'altra

també cal ser prudents i no llançar les campanes al vol. En

aquest cas, la bombolla mai no podrà ser comparable a la d'OT.

N3 no és NE, el premi és més espiritual que material, i la mun

tanya mai no ha aportat tant reconeixement social com la músi

ca, que al cap i a la fi és el que busquen els protagonistes de

qualsevol aventura televisiva. A més, és bastant probable que no

hi hagi segones ni terceres edicions.

Per això no hem de deixar de buscar alternatives que revitalitzin

les entitats excursionistes. Buscar la millor manera d'adaptar-les
als nous hàbits de la societat. La televisió és una bona manera de

donar-les a conèixer, però també hem de tenir en compte que el

món de l'empresa privada ja fa anys que ha entrat en el nostre

camp i no hem estat capaços encara de donar-hi resposta.
Activitats com el Curs de Muntanya Hivernal, que des de fa gai
rebé trenta anys organitza la UEC de Barcelona i que aquest any

malauradament no s'ha pogut celebrar, són serveis que poden
aportar fons als clubs muntanyencs per oferir més i noves activi

tats. El mercat hi és i cal saber explotar-lo .•

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

Cognoms:� �� �
�Nom:

Adreça postal:

Població:

Tel: Fax:

Correu electrònic:

Dades bancàries:

Codi postal:

DNI:

Entitat Oficina D.C.

Signatura:
Podeu fer-nos arribar la subscripció per eorreu postal,

a la redacció de la Revista EXGurslonisme
de la Unió excursionista de Catalunya.

Gran Via de les Corts Catalanes, 580 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,
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Anem al Port, un paradís al costat

de casa. La finalitat d'aquesta sorti

da és trobar un itinerari circular que

passi pels Estrets d'Arnes de baixa

da. Encara que, tenint en compte el

poc pendent d'aquest trajecte, la

ruta es pot fer de pujada -i de fet

aquest és l'itinerari que coneixem

nosaltres creiem que els Estrets es

mereixen un pas més relaxat de bai

xada per, d'aquesta manera poder
gaudir més de l'entorn i poder dedi

car més atenció al lloc i menys a la

conducció de la bicicleta. És per
això que ens vàrem proposar esbri

nar un itinerari circular que ens per
metés fer els Estrets de baixada.

Finalment, una recent descoberta

ens ha permès completar un itinera

ri molt bonic i de baixada.

La nostra proposta comença a

Arnes. De bon principi, sortint del

poble guanyem desnivell remuntant

la pista que llisca pel costat de les

Roques d'en Benet. Aquí val la

pena aturar-se per observar-les des

de les diferents perspectives que
ens dóna la pista de pujada.

Arribem al coll de Membrano.

Nosaltres vam escollir un sender

que sortia a la nostra dreta per con

tinuar fins al collet de Batana (runes).
El camí no és fàcil i cal posar el peu

al terra, sobretot al principi, però el
sender és molt bonic. També tenim

l'opció d'arribar al coll de Membrano

per pista, però cal salvar una sifona
da de més de 100 metres de desni

vell. Aquesta seria l'alternativa per
als qui caminar amb la bicicleta els

provoca al·lèrgia.
Val a dir que és una excursió molt

bonica i físicament de grau mig.
Tècnicament té les dosis adequa
des per iniciar-se en aquestes sorti

des amb bicicleta tot terreny que
tant ens entusiasmen. El pas més

difícil és una antiga pista malmesa,
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EIPort en bicicleta
LesRoquesd'en Benet

i els Estrets dj\rnes
text i fotografies de Joan Gelabert

molt dreta. Vindria a ser com una

trialera ampla. Però precisement
aquesta amplada ens facilitarà la

millor elecció de la millor traçada.
L'única precaució serà dur la veloci

tat adequada al nostre nivell tècnic.

Cal anar amb compte amb els

reguerots, alguns molt profunds, i

les pedres. El ferm llisca més del

que aparentment sembla.

De ben segur que aquesta pro

posta entusiasmarà a tothom. Els

més tècnics faran la volta més

ràpid, mentre que els que no tinguin



tan nivell igualment la poden fer

xino-xano gaudint d'aquests indrets

i racons típics del Port.

Del monument al Guarda Forestal

baixa una pista que creua el torrent

dels Estrets i que continua en puja
da per l'altre vessant. Només creuar

el riu deixarem la pista, a la dreta

surt un sender que ens portarà als

Estrets, tot aprofitant la conducció

d'aigua potable. Rodarem per
sobre d'aquesta conducció. Aquest
tram és una autèntica delícia, sem

bla fet quasi bé expressament per
recórrer amb bicicleta, només cal

anar en compte en no badar i prohi
bit caure pel marge de la dreta.

La baixada pels Estrets és fàcil,
només algun trenca-aigües ens farà

prendre precaucions per no caure

de la bicicleta. Aquest tram és

especialment preciós pel que fa al

paisatge que ens envolta. Arribem

així al final dels estrets, remuntem a

peu la conducció d'aigua deixant a

l'esquerra el PR, arribem a l'aparca
ment i a la pista, seguint recte i a

l'esquerra el camí ens porta al poble
d'Arnes.

Tot plegat una excursió ideal per
bicicleta de muntanya, molt asse

quible, amb les dosis justes de

duresa i tècnica, perquè tothom en

pugi gaudir.•
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Les allaus
vistes sense neu per Marc laneras Casanova

Quan la primauera allargui els dies i la fusió vagi enretirant la neu cap a cotes més altes,
les allaus de petites dimensions no hauran deixat cap emprenia, tot i ser suficientment
poderoses per a permetre tràgics accidents de muntanya. Cal tenir ben clar que, per exem

ple, allaus de placa de 20 cm de gruix, 10m d'ample i 20 m de desnivell recorregut poden
comportar víctimes,fet quefa adonar-nos de l'alta vulnerabilitat dels excursionistes enfront
d'aquest perill. En canvi, les allaus de grans dimensions sí que poden deixar una marca

i modificar el paisatge visible a l'estiu. Paradoxalment, aquests fenòmens extraordiruuia

men potents són els que menys qfecten els muntanyencs, perquè en general es generen de

manera espontània en situacions de perillositat molt més manifesta, sense' que ningú les

desencddeni ni s'hi vegi involucrat.

Traces d'allaus

És evident l'interès excursio

nista de reconèixer aquest
perill a la muntanya hivernal,
observar els indicis d'inesta

bilitat del mantell de neu, tra

çar rutes segures i saber

actuar en cas desfavorable.

Però també serà interessant

una altra visió: la d'estiu,
sense neu, que ens permet
comprendre les allaus -fins i

tot les majors que afortunada

ment no veiem caure- tot

observant les traces que

imprimeixen sobre la vegeta
ció i el terreny.
Els arbres són uns bons indi

cadors de l'activitat de les

allaus perquè els efectes

soferts abasten un ampli rang
de magnituds (vegeu la taula).
A les fotografies recollim

exemples d'aquest tipus
d'observacions, per a fer-nos

una idea de la força de la

natura i la nostra feblesa.

El substrat de la neu

Lestabilitat del mantell de neu

en un indret i moment deter
minat depèn de factors mete

orològics (precipitació, tem

peratura, vent, ... ) i també de
factors permanents (pendent,
orientació, altitud, rugosi
tat, ... ). Així, el perill varia en el
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temps, quan les variables

meteorològiques van mode

lant el mantell nival, i varia en

l'espai d'un racó a un altre de

la muntanya. Aquesta combi

nació complexa de variables

fa que en condicions meteo

rològiques excepcionalment
desfavorables no caiguin pas
allaus enormes a tots els

indrets, perquè l'efecte local

fa funcionar independentment
cada zona. Així va ser l'hivern

del 1995-96, que va generar
molta activitat allavosa i se'n

van registrar algunes de

dimensions extremes. Per

contra, veiem que en situa

cions ben habituals pot haver

hi algun racó on tots els fac

tors s'hagin confabulat fatal

ment i causin una allau de

considerables dimensions.

Com les riuades, les allaus

són fenòmens recurrents,

que es repeteixen al mateix

indret quan les condicions

els tornen a ser propícies. En

les zones on els factors fixos

són més favorables al seu

desencadenament, poden
tenir una major freqüència.
Són aquests espais els que

destaquen les guies d'excur

sionisme hivernal o d'esquí
de muntanya per a cada iti

nerari. Cal tenir ben clar que

aquestes indicacions del

perill que normalment s'in

clouen són molt parcials, es

limiten als llocs que, per les

característiques del substrat,
són més propensos a les

allaus en condicions habi

tuals, i caldrà complementar
ho bé amb la predicció mete

orològica actualitzada.

En un sentit similar, alguns
muntanyencs es pregunten
com utilitzar els mapes d'a- J

llaus que edita l'Institut

Cartogràfic de Catalunya
(ICC). Cal aclarir que no estan

pensats per a l'ús excursio

nista, sinó que s'hi fa inventa

ri de les allaus de què es té

constància més o menys

directa, i s'hi delimiten les

zones susceptibles de pro

duir-se-n'hi segons les carac

terístiques fixes del terreny, o

zones on s'interpreta que n'hi

ha hagut pels indicis obser

vats. S'enfoca cap a la planifi
cació territorial; \ per tant, la

nostra eina bàsica de treball

és el Butlletí de Perill d'Allaus,
amb indicacions per a identifi

car els punts que poden
resultar més perillosos.

La rugositat del terreny

En dipositar-se la neu sobre

un prat alpí, ben aviat l'herba

queda plegada tot formant

una catifa de formes suaus

sobre la qual pot lliscar amb

facilitat el mantell de neu. Per

contra, en una tartera de

grans blocs les primeres neus

queden ben travades entre

els rocs i cal grans nevades

per a regularitzar el mantell en

capes planes que puguin llis

car. Aquest és el concepte de

rugositat del terreny que con

diciona la formació d'allaus. El

cas dels matolls és curiós; si

són relativament dispersos
poden retenir millor el mantell

de neu; en canvi, un vessant

ben atapeït de nerets esdevé

tan desfavorable com un prat.
En un entorn ben nevat

podem desconèixer aquest
substrat que no veiem, per
això resulta útil la cartografia
que mostra el tipus de terreny.
Per exemple, en la nova sèrie

de mapes hivernals de l'edito

rial Alpina es representa la

distribució de la vegetació,
però hi falta informació sobre

les tarteres i rocall. D'altra

banda, cal tenir present que
un bosc espès pot ser un lloc

segur, ja que no s'hi desenca

denen allaus, però això no és

cert en cas de bosc esclaris

sat. Malgrat tot, si l'allau ve de

més amunt, ja amb empenta,
pot penetrar molts metres

bosc endins destruint-lo .•



Veiem un tram de Les Marrades al camí de les Gorges de Freser (Ripollès) en

plena primavera del 2000. l'objectiu d'insistir en les dates de les imatges és

recordar que el dinamisme de la muntanya sovint és més ràpid del que pot sem

blar. Les allaus que baixen del vessant nord-occidental del Balandrau arriben de

vegades al fons de la vall a través

d'aquesta zona de trànsit. AI

marge lateral esquerre veiem

arbres tombats per alguna allau

de major amplada i poc freqüent,
ja que afecta pins de mitjana
edat. Aquest sector ha sofert

alguna allau de fons erosiva que

ha malmès algun punt del camí.

Aquest és un pi solitari al mig de l'herbós vessant

sud del Taga (Ripollès). Hi veiem els típics danys

que les allaus a la reptació de la neu poden
causar als arbres. Les branques que miren

vessant amunt estan trencades a doblegades
per la pressió del flux de neu, mentre que

sobreviuen les orientades a favor del seu

moviment. El brot intacte superior podria indicar

que els últims quatre a cinc anys l'arbre ha pogut
créixer tranquil' lament, a bé que les allaus

sofertes han tingut ben poc gruix. Tot i ser prim
de tronc, no s'ha trencat pel fet de ser jove i

flexible. A més, podem pensar que les allaus

ocorregudes durant la vida d'aquest exemplar no

han estat de fons, com si les branques inferiors

haguessin quedat protegides dins una capa de

neu a la base que no lliscava.

Efectes sobre els arbres
Massa de neu en Pressió Longitud
moviment (tones) d'impacte (kPa) recorreguda (m)

Trenca branques 10 20
dels arbres

Trenca arbres 200 10 100

Destrueix alguna 3000 50 500
nectària de bosc

Destrueix diverses
40000 20 2000

hectàriesde bosc madur

Bibliografia
Els textos habituals de divulgació
excursionista són:

• Mc Clung i Schaerer, Avalanchas, Sua
- Desnivel 1996 (text molt complet)

• Rodés,Aludes, Ergon 1992 (nivell
bàsic de tot el panorama, ara ha sortit

la 3a edició)
• ICC, Guia d'utilització del Butlletí de

Perill d'Allaus, i www.icc.es/allaus

(informació concisa i útil)

Els grups d'allaus tant de l'fCC com de

la Universitat de Barcelona desenvolu

pen projectes de recerca sobre aspectes
de la vegetació en la predicció espacial,
per a una aplicació quantificativa més

enllà del que aquí hem pogut tractar.

Marc Janeras Casanova, enginyer civil,
consultor en riscos naturals

. l'allau de les Fonts (Arinsal, Andorra) va baixar el 8 de febrer de 1996 causant grans destros

ses, però sense víctimes. Des del vessant oposat (setembre de 2000) s'identifiquen les diver

ses parts del recorregut. La zona de sortida correspon al circ superior sota el pic de les Fonts

(vora els 2.700 m d'altitud) amb un ampli vessant de prat alpí (molt baixa rugositat) i forts pen-

dents. La neu en moviment es va concentrar cap a la part inferior del circ i es veu clarament

que va canalitzar-se pel torrent (zona de trajecte) arrasant el bosc en una franja molt ampla.
Finalment, la zona d'arribada és al fons de la vall a uns 1.600 m.

La Solana del Port de Boet, al vessant sud del Serrat de la Pica Roja, (Vall
Ferrera, Pallars Sobirà) també descarrega potents allaus. AI seu peu, el juliol
de 2001 ,

veiem la pleta amb un escampall de troncs i branques ja secs que

no són pas traces d'una allau recent. Tot l'entorn és prat; aquests arbres els

han arrencat les allaus força més amunt del vessant, transportant-los fins

aquí i dipositant-los caòticament. Aquesta pleta normalment funciona com a

zona d'arribada de l'allau, és prou àmplia i planera per frenar el flux i

acumular tot el dipòsit de neu. Però en les situacions en què l'allau adquireix
grans dimensions pot depassar aquest nivell, com veiem en les afeccions al

bosc esclarissat seguint barranc avall fins a un replanet inferior, tot i que ja
amb menys força, pel fet d'haver descarregat molta energia.

AI fons de la Vall d'Espot (Pallars Sobirà) hi arriben les allaus que baixen de la banda de solana.

Aquesta fotografia és del juliol de 1997, després de dos hiverns particularment proclius a les

grans allaus. El contorn arquejat en la destrucció de la base del bosc mostra l'abast de la zona

d'arribada d'una allau recent. A diferència del dipòsit del cas anterior, aquests troncs estan dis

posats paraHelament en el sentit de baixada de l'allau, ja que no han estat transportats, només

abatuts. Correspon a una allau d'una certa excepcionalitat, ja que ha afectat nombrosos pins i

avets de força edat a l'altra banda del riu, que havien crescut bastants anys amb relativa tran

quiHitat. Per contra, la riba esquerra es veu afectada més freqüentment per allaus menors i

només arriben a desenvolupar-s'hi espècies caducifòlies de substitució, com els bedolls, que

amb un creixement ràpid es refan dels danys abans que no pas les coníferes.
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notícies i activitats
'

Tres expedicionaris d'«El Cim» assoleixen l'Aconcagua
Finalment, i després de dos mesos

d'alpinisme intensiu i polèmica en el
món excursionista, tres dels sis

expedicionaris del programa de 1V3 E/
Cim van aconseguir el seu objectiu,
l'Aconcagua, de 6,962 metres,
acompanyats pels guies, Òscar
Cadiach i Nani Duró i l'equip de 1V3,
El dia 24 de gener, a les onze de la

nit, hora catalana, Grace Puertas,
David Ouch i Agustí Paüls van

aconseguir el repte per al qual van ser

escollits d'entre un miler de candidats

que es van presentar a cegues a unes

proves que la televisió pública catalana

va convocar per al que havia anunciat

com un programa d'aventura, Els

altres tres expedicionaris que havien

estat escollits no ho van assolir, tot i

que alguns van estar-ne molt a prop,

Juanjo Hinojosa va haver d'abandonar

abans de començar l'atac al cim a

conseqüència del mal d'alçada,
Tampoc no ho van aconseguir Sílvia

Encinas, que va renunciar a 6.400

metres a causa de l'esgotament, ni

Sara Ríos, que va fer bona part de

l'ascensió amb problemes gàstrics i

que, tot i la seva voluntat de continuar,
va veure com a només 200 metres del
cim el metge de l'expedició la feia
abandonar,

E/ Cim es va començar a emetre el

passat 28 de novembre, 1V3 el va

plantejar com Uf1 documental que

pretenia mostrar l'aventura personal i

col·lectiva de sis persones deciclides a

intentar el repte de coronar un deis

grans cims de la Terra: l'Aconcagua,
Els expedicionaris, de diferents edats i

procedència, social, cultural i

geogràfica, no tenien experiència a la

muntanya però estaven decidits a

deixar-ho tot només pel plaer de

l'aventura i de la superació personal.
Per assolir el repte, se'ls va preparar
amb una estada intensiva d'un mes a

la Val d'Aran, en la qual van tenir

diverses experiències muntanyenques
que van ser recollides en resums diaris
i diferents programes especials, El

programa comptava amb la
col-laboracló del Centre d'Ait
Rendiment Esportiu de Sant Cugat i

un grup d'investigadors de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
així com el Centre Excursionista de

Catalunya i la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya, No

obstant, l'experiència televisiva, va

provocar aviat una gran revolada entre

la gent del món muntanyenc, que veia
amb recel com la televisió pública
catalana invertia milers d'euros en uns

joves sense experiència per fer un cim

respectable però relativament

assequible -amb la qual cosa

s'assegurava I'èxit-, mentre que altres

expedicions d'entitats catalanes a

cims molt més importants s'ho havien
de pagar de la seva butxaca, També
es va criticar que es minimitzés

l'esperit de la muntanya i aspectes
com la seguretat. Tot plegat va fer que
la FEEC emités un comunicat en el

Nou COMITÈ DE NATURA A LA FEEC
Per un acord de la junta directiva de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) del passat 4 de desem

bre, es va decidir la creació d'un comitè de Natura incorporat
dins de l'estructura federativa, amb l'objectiu principal de
donar informació i suport a totes aquelles propostes i iniciati
ves que vinguin per part de les entitats relacionades amb tots

els temes de natura,

Lobjectiu que s'ha proposat el nou comitè és aconseguir la
màxima representació de la FEEC en tots aquells organismes
en els quals sigui convenient per a la pràctica de totes les acti
vitats que es realitzen en el medi natural per d'aquesta mane

ra intentar fer compatibles els interessós dels excursionistes i
les mesures que pugui prendre l'Administració i que els afec
tin, Tal com es contempla en els propis estatuts de la FEEC,
en l'apartat de les competències en accions ecològiques -tot

tipus d'accions i actuacions destinades a la protecció, l'estudi
i la difusió de la fauna, la flora i, en general, a la preservació del

patrimoni arquitectònic i 'el natural de Catalunya- sempre ha
estat aquesta una preocupació per part del col·lectiu del món
excursionista i de les pròpies entitats,
En un principi, totes les propostes i temes relacionats amb la
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qual deia que s'havia sentit amb el
deure de donar assessorament al

programa per la seva temàtica, tot i

que no en cornperta la fórmula,

Tampoc la UEC va restar immune a la

polèmica, encara menys després que
els expedicionaris van utilitzar el refugi
de Baborte sense comùnicar-ho, a

l'entitat, que el gestiona, Per això, la

junta de l'entitat va difondre també un

comunicat en el qual dóna suport a

"tot allò que representi una promoció i

exposició de la muntanya", La UEC
"valora l'emissió del programa,
sobretot per la promoció que fa de
l'excursionisme i de l'alpinisme, cosa

que considerem necessària, ja que
sovint els mitjans de comunicació

parlen d'aquest món quan es produeix
algun accident, fracàs o situació

angoixant", No obstant, l'entitat mostra

el seu temor que, a conseqüència de

la fórmula escollida per fer aquesta
promoció, "hom sigui indu'lt a fer

muntanya sense coneixements
suficients i per tant amb poques
garanties de seguretat",

Així mateix, la UEC lamenta que 1V3,
tot i estar-ne informada, obviés
mencionar que una expedició de la
UEC de Sants estava precisament en

aquells dies a l'Aconcagua i informés
només d'un dels expedicionaris que
no hi va poder anar a causa de la
seva salut. Igualment l'entitat lamenta

que no s'informés de la utilització del

refugi de Baborte,

natura que els excursionistes vulguin adreçar al comitè, s'han
de fer arribar a través de la Direcció Tècnica al correu electrò
nic dirtecnica@feec,org o bé per fax i telèfon de la FEEC, La

federació es compromet a estudiar totes i cadascuna de les

propostes i a donar-los el tractament oportú,

MEMORIAL FRANCESC MARTíNEZ MASSÓ

Aquest passat mes de febrer l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista
de la UEC ha convocat les' X Jornades de Literatura
Excursionista a la memòria de Francesc Martínez Massó, ferm

impulsor de les edicions de l'ABE, Amb la seguretat que no hi
mancaran les comunicacions dels estudiosos de l'excursio
nisme català, així com anècdotes i vivències dels qui partici
paren en les seves realitzacions, la UEC vol que la participa
ció a les Jornades sigui només l'inici d'un treball més

aprofundit sobre qüestions o empreses que va promocionar i
en què va participar el nostre homenatjat. Alguns dels aspec
tes que voldríem abordar són: els campaments generals de

Catalunya, la construcció de refugis de muntanya, historial
dels seus col·laboradors més propers, la Festa de la Cançó
de Muntanya, la Flama de la Llengua Catalana, la història d'un

període de l'excursionisme, els pessebre dels muntanyencs,



els premis Elisard Sala i Sant Bernat o la revista Vèrtex,

Les X Jornades se celebraran al mes d'octubre, però els

organitzadors voldrien, per qüestions d'infraestructura,
que els interessats a participar-hi no s'esperessin fins a

darrera hora per fer arribar les comunicacions, Els treballs,
en format Din A-4 i un màxim de trenta fulls, s'hauran de

presentar sense esmenes de cap tipus, ja que l'organit
zació es limita solament a fer-ne la reducció abans de

publicar-los, En cas d'errors, podran ser retornats per tal

de fer-hi les correccions oportunes,
Les comunicacions s'hauran de presentar abans del 31

de juliol de 2003, a la secretaria de l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista de la UEC, Gran Via de les Corts Catalanes,
576, primer, segona, 08011 Barcelona,

XVI GRÀCIA - MONTSERRAT

Els propers 10 i 11 de maig, se celebrarà la setzena edi

ció de la ja clàssica Gràcia - Montserrat, que cada any
per aquestes dates, i sempre que la meteorologia ho per
met, organitza la UEC de Gràcia, La prova consisteix en

una marxa nocturna a peu que cobreix un recorregut total
de 56 quilòmetres i 790 metres a través de les comar

ques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Bages, El

temps màxim per fer tot el recorregut és de 16 hores, AI

llarg de l'itinerari hi ha sis controls de pas i també sis punts
d'avituallament sòlid i líquid,
La sortida es realitzarà el dissabte 10 de maig, a les 19

hores, des de la Plaça Rius i Taulet del barceloní barri de

Gràcia, mentre que l'arribada s'instal·larà a la plaça del

Monestir de Montserrat. El control d'arribada es tancarà a

les 12 hores del migdia del diumenge,
Els primers classificats de cada categoria obtindran un

trofeu i tots els qui aconsegueixin arribar s'enduràn un

record, Així mateix, tots els participants tindran una sama

rreta corrrnemorativa
Els interessats poden inscriure's a la UEC de Gràcia els

dies feiners de 19,30 h a 21 ,30h o mit-

jançant les oficines de Caixa òo'P' "'" _' �".,

SI����9"';:b�·t4OC'
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blanc", L'origen de Montcada roman obs

cur. Segons Coromines, l'element -cada

ve del nom llatí d'arbust catanus, etc, El

significat del nom de la capital d'Osona té

l'origen en el terme llatí -vicu-, que en

català ve a traduir-se per "poblet, barriada

o raval", Riudecols, no ve de la verdura

com sembla, sinó que probablement és la

contracció de "riu de còdols", Centcelles,
és una paraula derivada del llatí cent

cel-les, El poble de Breda és d'etimologia
incerta, del germànic voldria dir "planura",
I Cardedeu, tantes bromes com se n'han

fet. Doncs bé sembla probable que es

compongui de car de deu que significaria
"penyal de font".

Pere Balañà té un llibre molt distret, titolat

Els noms de lloc de Catalunya (Ed,
Generalitat de Catalunya), en el qual hi ha

els noms de tots els pobles del Principat
amb llur significat.
Ara també, segons n'informa l'Albert

Manent, s'acaba de publicar el llibre

Topònims catalans. Etimologia i pronúncia
(Publicacions de l'Abadia de Montserrat)
de Josep Moran, Mar Batlle i Joan Anton

Rabella, els quals analitzen l'origen de

tots els municipis catalans i bona part de

la toponímia major, com comarques, rius i

muntanyes, des del Llobregat, el Besòs i

la Noguera fins al Montsant, el Montseny i

els Pirineus,

.

en u mun n

L'etimologia dels pobles de Catalunya
per Concepció Arnau

Aquest és un tema que apassiona moltes

persones del nostre país. Són molts els

intel·lectuals que s'han dedicat a estudiar

l'etimologia dels noms de lloc de les

poblacions catalanes, En aquest sentit les

aportacions de filòlegs, erudits i estudio

sos, tals com Amigó, Coromines, Manent,
etc. han estat cabdals per conèixer millor

el significat de molts noms de lloc.

Digueu si no és curiós saber què volen dir

o d'on provenen els noms dels municipis
catalans.

Per exemple, sabíeu que Reguer no vol

dir rec sinó "peu o faldar de muntanya"?
Ulldemolins, segons Coromines, ve del

llatí i vol dir "vuit molins", Areny, lloc d'are

na. Gornal ha de relacionar-se amb

"[falma", Rialb, poble del Pallars Sobirà,
prové deillatí -rivu- i -albu-, és a dir el "riu

En fi, tota una delícia!

amb la col·loboració del Centre de

Normalització LJngüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excursjenísme 35
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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

FEDERACI(}-N ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO

ASAMBLEA Y
MARCHA NACIONAL
DE VETERANOS

BODAS DE ORO: 1929 ·1979

MONTAÑEROS DE ARAGON

L'única Marxa de Veterans d'Espanya celebrada fins ara en terres aragoneses va ser l'any 1979,
amb motiu de les noces d'or de Montañeros de Aragón, d'Osca. Tenia per objectiu

l'antic cenobi de San Juan de la Peña, bressol de la nacionalitat aragonesa, cosa que va

permetre als nostres veterans del Regiment Pirinenc núm. 1 de la Generalitat de Catalunya,
recordar proeses juvenils per aquelles serralades mentre gaudien de la gentil acollida

de l'Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca, lloc escollit per molts membres de la SAME

per realitzar el servei militar tot mantenint-se en forma.

36 excursjonísrne
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Època: tot l'any, però millor evitar
l'estiu per el calor

Cartografia: Sant llorenç de Munt i
Serra de l'Obac. Esc. 1.25.000. Ed.

Alpina.
Accés: per la carretera BV-1221 de
Terrassa al coll de les Estenalles, o a

l'Alzina Sal-lasi

El Paller
de Tot l'Any

(813 ni)
Serra de l'obac.

El Vallès Occidental
Tipus d'activitat: Excursionisme i

viaferrada
Horari: 6 h per circuit

Dificultat: Fàcil. LA via ferrada és

d!iniciació, requereix un ràpel.
Material: corda de 30 m i material

per rapelar

Del Pinell de Brai a

Horta de Sant Joan
ta Terra Alta

Puig Lluent
(1.765 m)

El Berguedà i Osona

iipus J'activitat: Senderisme Accés: El punt d'inici és el.1.'etit
-= ecii:# pel total ife'l�«4 th 'VeÏnat d'.ns SO haliitants 4el Castell
min. Ilk I 'A1I'enf. Es troba a ifmS 1/5 lem de

esnilldl-:. acumulat BOO m. Bsrga41'er la canetera COIIU#Cal ile
'(tat:Baixa. .seiùlers 'hen mtU'.cats Berga a RipoU. Troba.um d trencall

:At'bu�e al CaBell4e l'Areny a Iâ$m!tida del
(in� 'dels fulls n

o

poble de Vilâ4a.
78), Berpeilà, Esc 1:56.000.

Tipus d'activitat: Bicicleta tot

terreny
Horari: de 2 o 3 h d'anada. 1 h 30

min. de tornada
Desnivell: 250 mfins a l'estació
d'Horta i 350 mfins al poble
Dijicultat: Fàcil, puja lenta i

progressivament
Material: cal portar una llanterna

frontal oun llum potent per superar
llargs túnels

Època: Primavera i tardor

Recorregut: 20 Km fins a Horta i
20 més de tomada

Cartografia: Terra Alta. Esc.

1:50.000. de l'ICC
Accés: Per la N-42U cal accedir a

Mora d'Ebre, continuarfins a

Gandesa id'allí desviar-se fins al
Pinell de Brai per la C-235. No
entrem al poble, sinó que al trencall
agafarem la N-230 en direcció a

Prat de Comte. Cinc quilòmetres
més enllà, sota un revolt arribem a

la �nta del Riu, on distingirem
l'estació de ferrocarril abandonada
del Pinell de Brai.



Descripciô: El Paller de Tot l'Any és una

magnífica agulla situada sobre un turó a la

serra de l'Obac, al costat del canú ral. Destaca

majestuosa, amb Montserrat al fons, i és un

perfecte mirador amb vistes a 360°. Si només

volem fer la via ferrada, l'accés més curt és

des del Km 11,2 de la carretera des de

Terrassa a l'Alzina Sal-lari, anant a cercar el

coll de Tres Creus en 40 min. No obstant, val

la pena aprofitar l'excursió per conèixer el

conjunt de la serra de l'Obac fent-ne lill

complert recorregut de nord a sud. Per això,
arribarem amb cotxe al coll de les Estenalles,
a 915 m, on hi ha un centre d'informació del

parc natural.Agafarem una pista que guanya

alçada i aviat arribem a una ermita dalt d'un

turó: Sant Jaume. Bones vistes cap al

Montcau i al vessant nord del massís. Passem

Descripció: Tot l'itinerari transcorre per l'an

tic traçat deIa línia de ferrocarril que fins

l'any 1973 unia Tortosa amb la vall de

Zafan, per tant, en cap moment el pendent
és gaire fort. Fer-lo en sentit ascendent

demana més temps i esforç que en sentit

contrari, però això permet gaudir de la

diversitat paisatgística, que és el veritable ali

cient del recorregut. Si es vol fer només en

un sentit caldrà disposar de dos cotxes.

Travessem un bon nombre de túnels, alguns
dels quals, pocs, disposen d'un sistema auto

màtic d'enllumenat. En molts han desapare
gut les plaques solars que l'alimentaven i és

una llàstima. El primer tram, fins a Bot, és el

més sorprenent i bonic: primer recorre la

riba del riu Canaleta, encaixonat entre cin

gleres, i més endavant ens sorprèn el conjunt
d'edificis del Santuari de la Mare de Déu de

Descripcié: De l'aparcament, prenem el sen

der senyalitzat GR 4 cap a Sant Romà de la
Clusa. Estret però ben marcat, és agradable i

pintoresc. Entre roures i boixos s'enlaira en

giravolts per vèncer el gran espadat de con

glomerat que domina la contrada. A una

hora de marxa el cami dobla una mena de

morral, girant francament al N. Ellloc és

format per un bon replà vora els ciments

d'uns antics pilons per a usos forestals, un

excel' lent punt de vista i bon lloc per
esmorzar.

El cami, ara humit i ombrívol (pi, faig), dava

lla lleugerament per arribar a Sant Romà,
església romànica del segle XII i masia habi
tada i també una important cruïlla de

camins. No hem de continuar pel GR 4,
que se'n va a la Pobla de Lillet. Per l'esque
rra ve el GR 4-1 des de la Nou i que, a la

nostra dreta i després en un fort revolt, puja

el coll de la Garganta i anem cap a l'oest a la

Coma d'en Vila, on trobarem una gran masia

abandonada. Aquí comença el cordal

principal de la serra de l'Obac, que es recorre

sense cap dificultat ni desnivells significatius.
Cap a ponent es desprenen successius cordals

rocallosos que són el major atractiu de la

zona: el turó del Mal Pas, la carena de la

Fosca, la carena de l'Espluga. Pujem el cim

més significatiu de la serra, les Tres Creus, un

vertex geodèsic. Sota el cim, el coll de Tres

Creus dóna accés al barranc de la

Porquerissa, al qual baixem pel canú ral.

Trobem un trencall, a la dreta baixa cap a la

la font de la Pola, bon lloc per menjar, i a

l'esquerra porta al Paller de Tot l'Any, agulla
evident que destaca isolada sobre la carena.

Hi pujarem per una petita ferrada ideal per

la Fontcalda, amagat en aquest congost. Més

enllà, nous engorjats amb aigües estancades.

Arribats a l'estació de Prat de Comte, per
duda a 4 quilòmetres del poble ens sorpre
nen les moles rocalloses de la Falconera i

Rocamala. Nous túnels i un gran revolt ens

porten fins a Bot. A partir d'aquí canvia el

paisatge, més obert, entre canlps d'oliveres i

d' ametllers, Sorprenen en aquest tram dos

grans ponts de pedra que s'alcen molts

metres sobre barrancs que baixen al riu

Canaleta. A mida que ens acostem a

Horta, anem divisant el Tossal

d'Horta o muntanya de Santa

Bárbara. L'estació d'Horta de Sant

Joan també és abandonada, per la

qual cosa, per fer l'excursió

rodona, sembla molt recoma

nable pujar fins al poble a

.'
Hortade rSant Joan.

.
. .

•••
•••••
•••

en direcció a Sant Jaume de Frontanyà.
L'ample canú puja a llevant amb regularitat,
eixamplant els panorames. Poc a poc revolta

al N, planejant i descendint lleugerament,
vorejant certs estrats rocallosos que fan

aquest tros força atractiu. De cop, surt a unes

grans clarianes de ferma gespa i tot seguit
gira francament a la dreta. Cal abandonar-lo

per a remuntar sense canú obligat la forta

pala herbana fins elllom que li fa de carena,

on trobarem un menut corriol amb fermes

perspectives damunt la veïna façana pirinen
ca. Cavalquem un petit promontori secunda

ri per assolir en una breu pujada aquest gran

mirador berguedà: Pedraforca, Moixeró, la

Tossa d'Alp i tot el Berguedà, tancat al fons

per la silueta del Montseny. Baixem per un

obert bosc de pi a la prada que es forma a

l'amplia collada al So. A la dreta es troba el

PR de la Pobla de Lillet; però tombem a

'

iniciar-se. Comença a la cara est i consta de

petits trams de cadena i cable amb un

desnivell de 25 m que ens porta al cim de

l'agulla a 813 m. El descens s'efectua pel
mateix lloc fins a un replà on podem fer un

ràpel de 15 m. De retorn al coll, acabarem el

recorregut de la serra anant a cercar un nou

coll més al sud, el coll Estret, on un trencall

cap a l'est baixa en 40 min al Km 9 de la

carretera, on podem tenir un altre cotxe o fer

dit fins al nostre.

!
N

prendre alguna cosa o simplement a visitar

lo. Això requerirà un esforç notable ja que és

un tram d'un quilòmetre i mig de carretera

transitada que salva cent metres de desnivell.

Malgrat tot, per qui no conegui el poble
pagarà doblement la pena, donada la seva

bellesa i vàlua arquitectònica. Retornarem

pel mateix itinerari que, en ser tot de baixa

da, demanarà poc esforç.
Pasqual Garriga

Bot
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l'esquerra per seguir un minso sender que
davalla per l' eix de la tanca que dibuixa el

prat. Trobem el mas de l'Orri i,ja per un

marcat cami, proseguim la baixada fins arri

bar a la cruïlla de camins de Sant Romà, on

reprenem el cami d'anada.

Jordi Lluch

,
N Be��

Castell de l'Areny
(956m)



L'editorial barcelonina Piolet, coneguda sobretot pels mapes, ha encetat una collecció de literatura de muntanya. Carles Gel

l'ha inaugurat amb força: tres llibres simultanis de gèneres diferents:

Somnis de Muntanyes
Carles Gel
Editorial Piolet, Barcelona, novembre 2002

210x140 mm; 296 pàgines en bln;fotogrcifies
Enllaça, sense imperatiu cronològic, passatges
de la seva vida, com retalls de diari, de forma

autobiogràfica. Així, anem coneixent aquest
soci de la UEC de Mataró alllarg d'ascen

sions. Molta de l'activitat és en solitari, i e!s

intents fallits resulten tan bells com els millors

èxits. Tot i que la seva predilecció per l'alta

muntanya l'ha portat a voltar tot el món, és

un pirineïsta apassionat i retorna amb amor a

les muntanyes de casa, que coneix profunda
ment. Alterna un capítol dedicat al Gra de

Fajol amb un de! Manaslú sense complexos i

en parla amb la mateixa intensitat. Amb mun

tanyes molt conegudes implica en la lectura.

Utilitza una literatura austera i amb capítols
curts, que es fa molt àgil per allector. Llàstima

que falti una última revisió lingüística.
Enguany, assolint els 40 anys, potser fa balanç

El Blanc Infinit
Carles Gel

Col-Ieaió Literatura de Muntanya
Editorial Piolet, Barcelona, novembre 2002

21Ox140 mm; 236 pàgines en bin i un plec en

color;fotograjies
Potser sigui que e! cognom e! predestina a

la seva afició i a la seva professió de guia
d'alta muntanya ... Amb José Mijares de

company d'aventura, la primavera pas-
sada va creuar l'illa de

Groenlàndia amb

esquís i arrosse

gant la pulka
com a única

ombra de la civilit-

zació. D'aquesta

Pensaments des del Tibet
Carles Gel

Col-leccio Literatura de Muntanya
Editorial Piolet, Barcelona, novembre 2002

210x140 mm; 176 pàgines en bin

Completant l'ampli ventall d'una quinzena
de llibres de temàtica excursionista, aques
ta és la primera novel-la de l'autor. Parteix

de I'abundantíssim material adquirit amb la

seva intensa dedicació a una passió al llarg
de 25 anys, i entona desacornplexada

ment un cant a l'amor per la

muntanya i l'amistat.

Fresc i senzill com una

cançó a la dutxa, que
sona natural i se

sent propera.

per a reprendre forces per als nous somnis, ruta ens apropa a aquesta
eterns somnis! Una recerca treballada amb immensitat blanca.

una activitat inesgotable. MarcJaneras Casanova

manera, van traçar
una ruta impecable de

700 km seguint el

Cercle Polar Àrtic. A

través del seu diari de

PEÑALARA - REVISTA ILUSTRADA DE ALPINISMO
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALPINISMO PEÑALARA

Madrid,2002
215 x 150 mm - 174 pàgs - Ii-lustrai

Peñalara ha editat en facsímil i amb el patrocini de la conselleria del Medi Ambient de la Comunitat de

Madrid els dotze primers números del butlletí de l'entitat, dels anys 1913 i 1914, unes colleccions gai
rebé introbables.Tal com diu el conseller en la presentació: "Sus fundadores, muchos vinculados con la

Institución Libre de Enseñanza, confiaban en que el ser humano se desarrolla más y mejor en el con

tacto, libre i responsable, con la naturaleza. De ahí a empezar a caminarla, a descubrirla y a quererla
no habia más que un paso"

Veritablement fa goig de llegir les descripcions i contemplar les fotografies del Guadarrama, del monestir del

Paular, de la Pedriza i de Gredos, vistes per muntanyencs l'any 1913.També ens informen d'anades a la vall d'Ordesa i Sierra

Nevada; fan saber les errades toponimiques de les edicions oficials, informen de la veritable divisòria d'aigües entre el Duero i el

Tajo, publiquen poesies a les muntanyes i cançons muntanyenques amb la transcripció musical i, per acabar, en els darrers butlle

tins de 1914, uns articles popularitzadors de la tècnica de l'alpinisme i l'ús de la corda.

ON ANEM? 30 INDRETS DE CATALUNYA DE

GRAN BALLESA NATURAL

Passejades i excursions de Martí Boada

Pòrtic - Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002.

215 x 135 mm - 160 pàgs - il-lustrai, color, mapes

r' ......
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Com diu la presentació, el llibre ha escollit 30
indrets del programa "L'Entorn", de Martí Boada,
que cada diumenge emet a migdia Ona Catalana.

Tos els itineraris són a peu i la majoria no passen de

les dues hores, encara que n'hi ha un parell o tres

de prop de quatre hores de cami de facil interpre
tació. A més de l'itinerari, cada fitxa descriu els ele-

ments naturals que el configuren, així com els culturals, socials i arqui
tectònics, les possibles alteracions de l'itinerari, i les observacions sobre la

fauna i la flora.

Tothom hi podrà trobar una excursió a mida, des dels aiguamolls del

Llobregat i la serra de Collserola a les altes valls del Ter i del Freser, les

serres de Busa i Bastets, Poblet, les Roques de Benet, etc. Es recomanable
la lectura per recordar les estricades pròpies o descobrir-ne de noves.

JR.M.

Jaume Ramon i Morros

VILANOVA DE MEIÀ y

ZONAS CERCANAS

Luis Alfonso i Xavier Buxó

edició dels autors, 2002

277 pàgines;Jotografies i croquis

De cara a les primeres calors

primaverals convé saber que

aquests hiperactius escaladors

han renovat la seva guia d'esca

lades de Vilanova de Meià, i

l'han completat amb les noves

vies i alguna zona propera

desconeguda.
M.JC



PIRINEUS VI - D'ANDORRA AL CAP DE CREUS

(1000 ASCENSIONS PER VIES NORMALS I ESCALADES FÀCILS)
Miguel Angulo

Elkarlanean, Donosti, 2002

290x210 mm; 330 pàgines a color; abundantment il-lustrai

M.JC

..... Webs de motxilla

Tota la serralada pirinenca està d' enhorabona: Miguel Angulo ha completat la fabulosa travessa

del Cantàbric al Mediterrani que, amb regularitat cada dos anys, ens ha aportat un volum més

d'aquesta fantàstica sèrie fins que al 2002 ha sortit el sisè i últim. Un cop al Cap de Creus

inclou un darrer capítol per a pescar el Montseny i Montserrat i arriba així a l'itinerari

número 1.000 amb la travessa de Montserrat. Els tres últims volums ténen una versió cata

lana traduïda per Jordi Lalueza.

Com tothomja deu conèixer, és una obra mestra, una enciclopèdia de propostes interes

sants, feta amb la coherència d'una selecció sàvia i experta, el rigor que reflecteix cada

mapa o croquis, i l'estima infinita per la natura i els Pirineus que brilla en les magnífi
ques fotografies.
Eskerrik asko, Miguel Angulo! I Per molts anys!

ESQuí DE MUNTANYA per Maria Penyarro]a
En un dels contes del molt recomanable llibre Una vega
da a Europa, de John Berger, un dels personatges desit

ja: "Tant de bo nevi molt aquesta nit! Tan de bo la capa
de neu sigui tan alta que les gallines puguin picotejar les
estrelles!". Segurament, molts dels que disfrutem amb

l'esquí de muntanya compartim aquest desig, i potser
també algunes adreces d'internet.

Probablement, una de les websites de referència dels

esquiadors de muntanya catalans sigui A • • -

1iiD!liUm1Dm.!D. Compta amb una secció de "piades" i un

fòrum amb molta activitat. Pel que fa a tècnica, inclou un

informe de tests dels set models d'ARVA (aparells de
recerca de víctimes d'allaus) més habituals, així com expli
cacions il-lustrades amb seqüències de fotos animades
amb Flash de salts de cues amb recolliment i altres exer

cicis. En l'apartat de seguretat ofereix consells sobre l'ús
de I'ARVA, amb una llista d'errors típics i com solventar

los, una explicació detallada i il-lustrada sobre l'evolució
del mantell nival, un gràfic animat sobre com cal progres
sar en cas de passar per una zona amb marcat risc d'a
liau (en alguns casos, una imatge val més que mil parau
les), i un quadre amb l'escala del rise d'allaus. També hi

trobarem mapes de les principals zones d'esquí de mun

tanya del Pirineu, un buscador de cims, fitxes tècniques
d'itineraris d'esquí de muntanya, un buscador de notícies
sobre esquí de muntanya, neu, Pirineu i Alps, galeria de
fotos comentades, articles, una bona selecció d'enllaços,
calendari de curses i ral-lis d'esquí de muntanya de la

temporada en curs, així com informació detallada d'algu
nes curses. I pel que fa a humor, ofereix dues divertides
animacions en Flash sobre com pot ser la iniciació en

aquest esport, i què passa quan ja es té més per la mà.

www.masdesqui coCom que a hi ha de tot relacionat amb

laneu, té un apartat dedicat a l'esquí de muntanya amb itine
raris molt complets en castellà d'ascensions i travesses de
tota Europa i també al Marroc, iHustrats amb fotos.

Una altra adreça en català que va la mar de bé per aga
far idees i inspiració és •• ,amb ressen

yes de sortides, galeria de fotos, buscador de mapes,
portades de llibres, i una tria d'enllaços. Està principal
ment dedicada a l'esquí de muntanya, tot i que també hi
trobarem BTT, alta muntanya estival, ...

Navegant per •• trobarem el calendari de
curses i competicions del 2003, consells sobre entrena

ment específic per a esquí de muntanya, i el fòrum també
té un apartat específic per als amants d'aquest esport.

... - .

trobarem articles de referència en castellà sobre

esquí de muntanya i mètodes de recerca de víctimes d'a
llaus. A••DDagDilmlDDœ_Im.iPJiLG>

_1o\1IG;&F" hi ha un catàleg de material específic i

força ben classificat d'esquí de muntanya. Va bé per
consultar-lo i després comparar preus. En aquesta plana
també hi ha un taulell d'anuncis virtual de compra -venda
de material de segona mà.

••dumiTiIiWili1 és una exhaustiva website suïssa dedi
cada a l'esquí de muntanya, amb versions en francès,
italià o alemany. Hi ha infinitat de ressenyes; tot i que
sense cap mena d'iI·lustració, d'un mateix cim n'hi pot
haver diverses. A més hi podeu trobar el butlletí de rise
d'allaus a la zona, fòrum, articles de Météo France sobre
neu i allaus, galeria de fotos, enllaços.

Més articles, ara en anglès, amb consells molt útils sobre

allaus, material per a travesses amb esquís, supervivèn
cia i orientació a la neu, i fotos, evidentment, a••n!):!

•

• •• A, en alemany o anglès, la plana oficial
d'un dels principals fabricants d'ARVAs i material de

muntanya especialitzat, entre altres coses inclou un arti
cle de lectura imprescindible sobre recerca simultània de

múltiples víctimes d'un allau, especialment amb els nous

ARVA digitals, que poden donar problemes. Per a més
informació sobre allaus, vegeu les "Webs de motxilla" del

maig de12002.

I ja per acabar, algunes planes personals de gent propera
dedicades en gran mesura a l'esquí de muntanya, amb
itineraris i moltes fotos per alegrar la vista: http://infomon
te.iespana.es,
http://site.voila.fr/sergiredorta i

www.telefonica net!

www.geocltlescom/erranmic02002/index3.html

Apa, doncs, a disfrutar lliscant i deixant bona traça!!!
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