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-Obert de nou- Pere Subirana - Tel. 616 134 771

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera

Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure
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UEC de Sants - Tel. 93 332 54 94

Refugis:
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Anna i Marc - Tel. 608 736714 - 93 759 1234
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977267128

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

present els següents aspectes formals:

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

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

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

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

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. 93 454 32 47
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Quan escric aquestes lletres fa 50 anys que Tenzing
Norgay i Edmund Hillary assoliren el cim de l'Everest. Es

creu que va ser la primera vegada que uns éssers humans

pujaven al sostre del món. Tenzing va morir el 1986. Hillary
ha dedicat la seva vida a labors humanitàries i ha propiciat
27 escoles, dos hospitals i dotze dispensaris al Nepal. Des

de la UEC diem: "Felicitats, Edmund". També és just felici

tar les més de 1.300 persones o més, que, d'una manera o

altra -després hi farem referència-, han fet l'ascensió. Molt

particularment en Nil Bohigas, tants anys soci de la UEC.
Justament per a l'any vinent, que coincideix amb el

Centenari d'Activitats de la Unió Excursionista de

Catalunya, em plau anunciar dues expedicions de socis

aniran a I'Himàlaia. Es tracta de l'expedició femenina cata

lana Everest 2004-Cara Nord, per les "dones del Shisha", i

la de socis de la UEC de Tortosa que, per commemorar els

50 anys de l'entitat, intentarà el Gasherbrum II, de 8035 m.

A totes dues, els desitgem molta sort i èxits.

Les ascensions al cim han portat molta polèmica per dife

rents interpretacions. Fer el sostre del món havia estat una

ambició des de principis del segle XX. L'home sempre ha

volgut superar-se i afrontar els reptes de la naturalesa, i d'a

quí ve el progrés. Voldria fer, a títol personal, algunes refle

xions d'aquest tema i també del nostre món excursionista.

En les ascensions de més de 8.000 metres,
s'ha de utilitzar oxigen?

L'any 1978, Reinhold Messner i Peter Habeler, varen fer la

primera ascensió sense oxigen. A partir d'aquí ja tenim la

polèmica. Posteriorment, la cronista internacional i censora

de les pujades a l'Everest Elisabeth Hawley ho acabà de

d'arreglar incorporant al seu cens la divisió d'oxigen o

sense oxigen. Donaré algunes estadístiques fins l'any 2002.
- De 1 .300 persones solament unes 90 han pujat a

l'Everest sense oxigen.
- De 172 morts hagudes a l'Everest, les de sense oxigen tri

pliquen les altres.
- Segons els informes mèdics i científics, la pressió atmosfè

rica a nivell del mar és de 1 .013 milibars (ara en diem hec

topascals), a 3.000 metres, és de 701 , a 5.000 són 540, i a

8.000 només 356. En la mateixa proporció, es veu afecta

da la pressió parcial de l'aire alveolar i la saturació de l'he

moglobina sanguínia. Si el pA02 a nivell zero és de 99,73, a

nivell de 8.000 metres és de - 3,8, per la qual cosa les con

dicions estables de vida són nul·les. L'esforç, l'esgotament,
l'alçada, a més de provocar alteracions a la sang, fan molt

factibles els edemes pulmonars i els cerebrals.

Si és així, per què, doncs, hi volem anar sense oxigen? ¿No
és cert que no anirem sense les ulleres protectores, ja que

l'exposició de 2 o 3 minuts als raigs ultraviolats ens podria
provocar la ceguesa? ¿No és veritat que no prescindirem
dels guants, manyoples, caputxes, anoracs, a causa de
l'intens fred?

¿No és menys cert que la majoria (amb oxigen o sense),
s'ajuden de les cordes fixes i escales rnetàl-liques posades
per xerpes? Doncs, si la natura ens priva a aquestes alça
des d'un element necessari per viure com l'oxigen, per què
no portar-lo nosaltres? No crec que se sigui millor alpinista,

2 excursienísme

excursionistes
pel fet de no portar-lo, sinó més inconscient, ja que fem

perillar la vida i també la d'alguns companys de cordada

que ens voldran auxiliar.

És permissible la comercialització de les expedicions?

Amb refereixo al fet que s'organitzen expedicions purament
comercials, en les quals guies i xerpes professionals, per
uns 40.000 euros, pugen físicament a persones poc prepa
rades al cim del Sagarmatha o Chomolungma -noms

nepalès i tibetà de l'Everest-. Crec que no cal cap comen

tari. El nostre món no és aquest. Això ha donat motiu a

moltes morts innecessàries, com les de la tragèdia del

1996, en què moriren nou persones.

La competició és adequada en l'excursionisme?

Aquest punt és de difícil posició, però he tingut diverses

consultes de socis i procuraré explicitar-ho.
Tot esport intrínsecament és competitiu. La competició fa

avançar. Té un al-lleient indubtable sobretot entre els joves.
Tota la nostra vida té part de competició, ser els millors, ser

els primers, ser els més afavorits, etc. Doncs, si és així, es

podria dir que l'excursionisme ha de ser competitiu.
Matisaré, hi ha part de l'excursionisme que sí que crec que

ha de ser-ho, com les marxes regulades, les d'orientació,
concursos ...

D'altra banda, i segons les conclusions de l'Eurocongrés
2000 en què la UEC participà -concretament en l'Àmbit
VIII: Formes de Vida i Lleure-, es raona i diu concretament:

"L'excursionisme no ha de ser competició".
Tornant a l'Everest, ara fa dos anys, dos escaladors espan

yols pujaven junts cap al cim. Un d'ells, més fort, deixà el

company sol i s'afanyà a fer cim, l'altre trigà una hora. No

es va esperar, ni a la pujada ni la baixada. Preguntat des

prés el perquè d'aquella actitud, un d'ells respongué que,
en aquelles circumstàncies i a aquestes alçades, "tonto el

último". No, no, això no és el nostre excursionisme.

També ens corprèn que en el camí cap a l'Everest, tan per
la part nord en el Segon Esglaó, com per la part del coll

sud, al glacial de Khumbú, hi hagi a la vista de tothom, uns

cadàvers d'infortunats, morts uns anys abans. Sabem que

el glaç és tan dur com una pedra, però ens preguntem, si

no es podrien cobrir dignament aquells cossos. El camp III

de la part nord i el Coll Sud són veritables deixalleries, ple
nes de botelles velles d'oxigen, cordes, parts de tendes i

força brutícia més, que alguns alpinistes (sic), deixen allí. És
això l'excursionisme?
L'excursionisme és esport i molt més. És una forma de

viure, és un esperit, és una filosofia, on prevalen l'esforç
personal, l'afany de superació, el companyerisme, la soli

daritat, la recerca cultural, el sentit de la terra, l'amor a la

natura ... Si no és així, ja no es pot dir excursionisme.

Aquestes són unes reflexions en motiu del cinquantè ani

versari de la primera ascensió a l'Everest.

Ramon Prieto i Gusi
President de la

Unió Excursionista de Catalunya



De camins i cruîlle
La feina d'una colla d'amics de Mataró, els

Marxaires, amb el suport de la UEC local, ens per
metrà disposar d'un nou sender de gran recorregut,
el Camí del Nord, que unirà la capital del Maresme
amb el Canigó. Una acurada feina de documentació
ha permès recuperar la memòria d'antics camins i
dels seus usos. Més enllà de l'activitat esportiva, el

senderista tindrà la possibilitat de conèixer o reco

nèixer el territori a través de la seva història o del seu

medi natural.

Si bé el marcatge de camins és, en sí mateix,
motiu d'un debat, donades la proliferació de senyals
de pintura de colors variats, la redundància de
camins marcats i la competència pels senyals; la
notícia ens presenta una altra cara potser més inte
ressant: el treball voluntari a favor de l'excursionis
me. Allò que fa interessant la qüestió no és, òbvia
ment, la novetat -el voluntariat ha format part de
l'essència dels centres excursionistes des del seu

origen- sinó l'entorn en què es mouen les entitats.
Un entorn que s'ha vist modificat per la proliferació
d'empreses que desenvolupen la seva activitat en el

camp excursionista -empreses dels anomenats

esports d'aventura, empreses que oferten cursos de

formació tècnica, empreses de marcatge de camins,
revistes, editorials ...

-

, camps que fins ara eren

exclusius dels clubs excursionistes.

Per acabar-ho d'adobar, aquesta nova situació ha

provocat la intervenció de I'admininistració per tal de

regular aquestes activitats i, de retruc, aquesta regula
ció ens afectarà a nosaltres. Així un altre punt essen

cial de les entitats excursionistes com és la transmis
sió de coneixements i tècniques acabarà escapant de
les seves mans després de més de 125 anys.

Creix el número d'usuaris de la muntanya, però no

el número de socis de les entitats, de manera que es

trenca la cadena de transmissió de generació en

generació que tan bé havia funcionat fins ara; aug
menten les traves administratives a la formació
excursionista en el sí deis clubs; es perd el sentit del
treball voluntari -molts dels monitors de les noves

empreses provenen del món excursionista. Tot això
situa l'excursionisme en una cruïlla des d'on ha de
triar el camí a seguir, aquesta vegada sense mar

ques que facilitin la decisió. Si no aconseguim capgi
rar aquestes tendències desapareixeran les entitats
tal com les coneixem i seran substituïdes per una

altra mena d'organismes amb un tarannà ben dife
rent al nostre. Passa que estem convençuts de les
bondats d'una manera de fer que ofereix múltiples
aportacions no tan sols als excursionistes sinó a la
societat en què viuen. Milers de persones voltant el
país són un potencial molt important en la cohessió
d'una societat.

Mig segle al sostre del món
El passat 29 de maig va fer cinquanta anys de la
primera ascensió documentada al cim de l'Everest.
També fa ara mig segle d'aquella primera ascensió
d'uns mataronins al Montblanc, que recollim en

aquest número de la revista. En aquest article,
Vicenç Arís recorda la fita que representava en aquell
temps aquesta ascesió, l'incipient negoci de les
ascensions guiades, qüestions que porten inevita
blement a establir paral·lelismes amb la situació que
s'està vivint des de ja fa més d'una dècada a

I'Himàlaia, i fa plantejar quina és la finalitat i la funció
de l'excursionisme, i si realment, la progressiva mas

sificació dels cims més importants és la més idònia

per a la relació gairebé mística entre l'home i la natu

ra, d'altra banda, cada cop més amenaçada.

Conquerits els principals cims del món, potser
estaria bé iniciar un debat per plantejar quins han de
ser els nous reptes del muntanyisme. ¿Ha de ser el
camí del "més difícil encara", plantejat per alguns
alpinistes? ¿És possible, com diu Tomaz Humar,
mantenir aquella vocació per l'exploració i obrir
noves vies per on no ha passat ningú? ¿O potser el
futur del món excursionista ha d'anar més encarat a

convertir els muntanyencs en abanderats de la recu

peració del patrimoni natural?

Aclariment
En el passat número de març, va aparèixer sota I'editoriall'anagrama de la Secretaria General de l'Esport. En
cap cas voldríem que s'interpretés que hi ha cap relació entre allò que s'expresava en l'escrit i aquest orga
nisme depenent de la Generalitat. Les idees que s'expresaven en aquella editorial exposen exclusivament el
parer del consell de redacció de la revista.
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La revista "Excursionisme"

El món excursionista és una realitat

del present, nodrida d'un bagatge
del passat -impressionant- i pro

jectada cap al futur, incert però
apassionant. Les entitats excursio

nistes catalanes, vives com són,
estan íntimament lligades a aquest

pas del temps, adaptant-se (o

morint) amb més a menys rapidesa
i èxit a les condicions "ambientals"

del moment: socials, econòmiques,

polítiques, etc.

La Unió Excursionista de Cata

lunya, la nostra UEC, ens ha donat

al llarg de la seva història nombro

ses mostres d'aquest procés d'a

daptació al redefinir, en la seva

marxa i sense aturar motors, activi

tats, serveis i esperit, amb l'afegitó
de voler conservar l'essència nas

cuda en els seus orígens. La refor

ma de la revista Excursionisme és,
sens dubte, un dels canvis més sig
nificatius que ha dut a terme la nos

tra entitat en els darrers anys, però
d'altres de magnitud similar es

couen a les entranyes de la Unió.

Que la revista ha canviat és un fet

objectiu. Excursionisme ha canviat,

i cal que ho faci al ritme que ho fa

l'excursionisme, l'activitat que li

dóna nom. Nous continguts i nou

format, i també nou esperit. En

resum, un servei de la UEC actualit

zat en benefici, a priori, del soci, de

l'entitat i de la societat. Noves pro

postes en el mètode de selecció de

la temàtica dels articles, seccions

diferents, canvis de mida, color-de

disseny, en síntesi-, i una nova

periodicitat. També, i aquest és un

punt molt important, una més gran

implicació en aquelles qüestions
externes a la UEC que estan afec

tant avui molt directament al món

excursionista.

Els canvis sempre són arriscats (no
heu canviat mai de casa a de

feina?). No sempre, però, porten
associada una mñlora. Crec que en

aquest cas sí que és evident l'a

venç decidit cap al que s'entén per
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les activitats. Ara, però, els avenços

tecnològics de comunicació, de

transport i sobretot el viure sempre

apressats per la majoria de les

coses de la vida, tot plegat ha fet

que una gran majoria s'hagi tornat,

com a mínim "passota" davant de

les vivències del conjunt general de

la vida, però molt en particular dins

de l'excursionisme.

Per sort, no tothom és igual. Però

m'atreveixo a dir que els que es

comporten degudament han que

dat en minoria. M'agradaria que

aquesta reflexió fes reaccionar la

majoria de persones que fan activi

tats de muntanya, que milloréssim

els nostres comportaments, tornant

a allò que anys enrere feien la majo
ria de muntanyencs.

Bon senyal seria que es tornessin a

netejar les fonts, a recuperar camins,

a respectar les senyalitzacions, a fer

cas de les instal-lacions i propietats

privades, a tenir cura dels monu

ments i restes històriques, a viure en

harmonia amb totes les persones i a

retornar a aquella profunda estima al

país. En referència a les seccions

d'iniciació de les entitats excursió

nistes, haurien d'aprofundir a fer

descobrir als principiants el respecte
i l'estima al país, a ensenyar-los a

defensar-se, amb raonaments histò

rics i coneixement general de la

terra, de tates les persones que per

desconeixement a mala fe ens ata

quin a menyspreïn.
Com en totes les coses de la vida,

sempre existeixen persones que no

han deixat mai d'actuar amb sentit

de responsabilitat. A totes elles, el

nostre reconeixement. No obstant,

aquesta minoria s'hauria de con

vertir en una àmplia majoria i retor

nar als temps en què això era la

resposta generalitzada de tot l'ex

cursionisme.

Tinguem present que fer bon

excursionisme també és fer pàtria, i

d'això n'estem molt necessitats.

ursionista
tenir una etiqueta de qualitat, que

no de perfecció! En aquests

moments, i per diferents raons cir

cumstancials, Excursionisme és

una de les poques publicacions en

català de temàtica específicament

nostra que pot aspirar a tenir una

difusió pública en el sector, i això

sense perdre, així ho crec, l'interès

per la gran majoria dels socis.

Vull felicitar i, més important encara,

agrair la feina feta a tots els impli
cats en la reforma d'Excursionisme.

En primer lloc al nou consell de

redacció, i també a la gran quantitat

de col·laboradors. I d'una manera

especial als òrgans directius de les

UEC i l'entitat pròpiament dita pel

suport donat al llarg del procés de

reforma, des de la seva gestació en

abstracte (recordeu el Fòrum) fins al

seu naixement. Cal que aquesta

confiança no es perdi en el seu

camí, novament apassionant, cap a

la maduresa.

Ramon Pascual Bef!haenel.
UEC de Gràcia

Excursionisme i pàtria
Fa molt de temps que dono voltes

sobre què cal fer i quines directrius

cal prendre per retornar a aquells

temps en què l'excursionisme,

sense proposar-s'ho, era com una

assignatura més, que ampliava els

coneixements i millorava les actituds

dels qui el practicaven. Els veterans

ensenyaven les tècniques de cami

nar per la muntanya, de respiració,
d'iostal-lacíó de campaments tot

estudiant prèviament les condicions

del terreny, a fi d'evitar els possibles

danys que podia provocar la pluja,
això com la neteja i conservació de

fonts, a fer dipòsits per a deixalles, a

tenir un sentit de responsabilitat
sobre les actituds personals vers les

persones i la natura, etc.

En la celebració dels campaments,
i en particular els focs de camp, es

respirava un ambient de germanor,

de col-laboració general entre totes Josep Ribas i Tobella. UEC de Barcelona
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-el 1950- que s'havia vençut el

primer vuit mil. Una expedició
francesa comandada per
Maurice Herzoc havia pujat a

l'Annapurna, que amb els seus

8.080 metres era la màxima alça
da aconseguida per l'home. La

gesta d'aquesta expedició, amb el
dramatisme i les penalitats sorgi
des en el descens, va ser recollida
en un film rodat pels mateixos

integrants de la cordada. La

pel·lícula va ser projectada a

Mataró, a la Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis Laietana de
la plaça de Santa Anna, i en cal

gué fer una segona projecció a

causa de l'èxit de la primera.

Text i fotografies de Vicenç ArísJulia

Tal va ser el ressò que no fou

estrany que, en moltes entitats,
aquest èxit del muntanyisme
afavorís les ganes de conèixer i

pujar cims de més dificultat i que
aquí es valoressin les alçades més
modestes dels Alps. Això i altres
motius van fer que, a la UEC de

Mataró, un petit grup tingués la
dèria d'assolir el cim d'aquell
mitic Montblanc (4.807 m).

Van ser les vacances del

1953, quan el grup integrat pels
socis Joan i Francesc Rigual,
Vicenç Arís, Pasqual Zaragoza,
Miquel Soler Poquí i Cosme

Pujadas, a qui s'afegiren també

Joan Esquerra, soci del CEC; i

també un petit grup de socis

dels Lluïsos de Gràcia format

per Andreu Mas,Joaquim Giralt
i Joaquim Gay. Hem de ressaltar
també que Joan Esquerra, que
es trobava indisposat el dia de
l' ascensió col·lectiva ho féu

acompanyat de Joaquim Gay, en

un altre dia, de manera que
aquest acompanyant va assolir el
cim dues vegades -la primera el
féu fent cordada amb el seu

company d'entitat, Andreu
Mas-. Es ara, però, que en

memòria d'en Cosme Pujadas,
darrerament traspassat, volem
recordar aquella ascensió, de la

qual els seus participants n'han

guardat memòria durant molts

anys.

Cim del Montblanc, agost de 1953



Refugi Vallot

Per descomptat que en

aquell temps viatjar als Alps no

era com una excursió al nostre

Pirineu. Aconseguir pujar per
damunt dels 4.000 metres va fer

sospesar llargament l'anada a la
vall de Chamonix, llavors òrfena

de les multituds que l' envaïren

en anys a verur.

El campament fou aixecat

prop de les Houches i abans

férem unes sortides d'entrena

ment al voltant de les muntanyes

que encerclen la vall. Per impe
ratiu de les esposes d'alguns dels

participants s'acordà fer l'ascen

sió amb guies. És per aquest
motiu que el grup va conèixer

aquells cèlebres professionals del

6 excursjenísrne
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Pujant al Dôme de Goûter (4.304m),
amb Aiguielle de Bionnassay.

Bureau de Guides de la vall de

Chamonix, oficina en què vam

fer els tràmits per organitzar els
detalls de la sortida.

Així, doncs, el dia i hora

assenyalats pujàrem amb el car

fins a Montavers i amb el crema

llera arribàrem fins al Nid

d'Aigle, final del trajecte d'a

quest cremallera dit del

Montblanc. Feia un dia plujós,
humit i sense sol. La pluja des

fermà en una gotellada quan

pujàrem al cremallera. Una pluja
que més amunt esdevingué neu

i que ja cobria el terra al final del

trajecte.
Vam formar una petita cara

vana, guies i alpinistes. Quan tot

pujant assolirem el refugi de

Têtè Rouge, unes ullades de sol
aclariren per uns moments la

visió de les muntanyes que
encerclen el rodal de la cons

trucció. Vam fer cap a l'interior

per fer una mica de pa i beure

abans de continuar el camí.

Quan sortírem, però, la boira i el
vent tornen a ser presents en el
camí que seguírem.

No vam tardar gaire a arribar

al pas del Coloir de Goûter, una

petita travessa del vessant per la

qual, segons ens explicaven, la

caiguda de pedres era sovinteja
da. El que semblava ser el cap
dels guies que portàvem va ser el

primer de passar i repassar per
damunt la neu que tapava el que
semblava ser un corriol, perque
nosaltres, els monsieurs, trobéssim

el caminar més facil. El que ja
cadascú va fer al seu aire fou la

pujada pel dret vessant, seguint el
camí amb marques vermelles

que conforma l'aresta que, tot ell

dreturerament i amb continuat

esforç, ens portà a sota mateix

del refugi de Goûter. L'última

cordada coincidí casualment

amb una ullada de sol que incidí

a la barana metâllica del refugi.
Eren gairebé les onze del

matí del dia primer d'agost. Feia

un dia esplèndid, la gelera de
més a prop lluïa la blancor dels

vessants i cap a les vallsels nuvo

lets, com de cotó fluix, es passe

javen emmarcats en el blau

puríssim del cel.
Ací haguérem de decidir.

L'opinió dels guies era que mal

grat l'hora avançada del matí era

possible l'ascensió, si bé remarca

ren que no era habitual de fer

ho en aquella hora tant tardana
del matí. Com sigui que nosal

tres tots teníem ganes de conti-
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nuar malgrat el cansament, ens

tornàrem a ajustar els grampons
que fins llavors havíem portat i,
cada un amb la seva cordada i

guia, començàrem a pujar pel
vessant del darrere del refugi, del

qual, a poc a poc ens anàvem

allunyant.
Prop d'uns blocs recoberts,

semblava, de neu recent, vam fer
l'intercanvi del primer lloc de les

quatre cordades que anàvem

pujant. Més enlaire, gairebé a l'a
resta del Dôme de Goûter, que
amb els seus poc més de 4.000
metres ens deia sobre l'alçada a

què ens trobàvem, ens encreuà
rem amb una cordada que baixa
va. Traspassada l'aresta continuà
rem per un terreny més o menys
pla, amb un fort vent que es feia
més violent a mesura que anà
vem pujant pel vessant. L' esforç
no era esgotador, però el vent ens

feia descompassar la respiració.
A poc a poc ens trobàrem al

pas la barraca de fusta de l'ob
servatori Vallot, primer, i el pro
per refugi metâl-lic de parets
qu<:> semblaven de llauna o

paper d' estany. Ens arreceràrem

darrere de la paret brillant i vam

fer per manera de descansar un

moment, tant per menjar quel
com com per beure el té calent

que portàvem per aquest cas. La
carena que ací dominàvem i

que s'allarga força enlaire la

podem idealitzar amb el perfil
net i ondulat que el cel blau
trenca més enlaire encara.

En aquella tarda quieta des
tacava la visió de l'aresta per la

qual havíem de pujar. Abans hi
havien passat altres cordades que
havien deixat una traça, com la
d'un sender, cap a les altes cor

nises i pendents ben afuats. Ací
la cordada formada per en Joan,
en Pasqual i en Miquel s'havia

quedat a recer del vent, al darre
re del refugi. La resta, més enda
vant traspassàrem alguna que
altra esquerda. La cordada
davantera inicià el perfil que es

perdia allà al fons, molt avall, a la
nostra dreta. I a l' esquerra, la neu

de l'aresta es presentava en

bonics i espectaculars traçats que
després nosaltres trepitjàrem,
deixant la cordada posterior a

l'inici de l'aresta.

.--

Pujant 'al Montblanc, al fons l'Aiguille de Bionnassay

En aquells moments ja era un

sender amb traça feta per les cor

dades que havien pujat abans,
aeri i vistós dins de la tarda quie
ta i serena d'unes hores passades
molt enlaire. El guia davant nos

tre feia el camí molt lentament.
Ara el terreny era gairebé pla, tot

ell de neu trepitjada, un cim
entre cel i neu i entre els arnies

que també hi havien arribat.
El que ens va plaure molt

especialment, també, va ser dor
mir a la cabana de fusta dels

guies, vella cabana, ferma encara

i que agombolà un bon són que
s'afegia al dels que al mateix lloc
hi van fet estada, en aquells pri
mers anys de l'alpinisme a

Mataró .•

Vicens Aris i Cosme Pujades al cim del Montblanc

excursienísrne 7
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Ciivalls <del 'Vent
La travessa entre els refugis del

Cadí-Moixeró

No es tractava d'inventar res de

nou. Si hi havia fórmules semblants

que funcionaven en un massís com

els Alps o en els més propers

Pirineus pallaresos, per què no

aprofitar la recepta? Va ser així com

els responsables dels vuit refugis
guardats del parc natural del Cadí

Moixeró vàrem decidir crear un

recorregut que passa per totes i

cadascuna d'aquestes installacions

d'acollida: Rebost, Niu de l'Àliga,
Serrat de les Esposes, Cortals de

I'lngla, Prat d'Aguiló, Lluís Estasen,
Gresolet i Sant Jordi.

La travessa va ser batejada
amb el nom de Cavalls del

Vent. Originalment,
aquest nom feia referèn

cia a les banderes d'o-

text i fotografies de Marc Gascó i Ramon

ració budistes que es col·loquen als

cims i colls de I'Himàlaia, de mane

ra que les pregàries de pau i germa

nor són repartides als quatre vents.

Tot el circuit es pot fer entre 1'1 de

juny al 30 de setembre -dates en

què els vuit refugis organitzadors
romanen oberts-, tot i que això

també dependrà bastant de les

condicions climàtiques a les zones

més altes, ja que hi ha passos que,

amb neu i gel, poden ser delicats.

La travessa pirinenca Cavalls del

Vent es pot fer en tres categories
diferents. La primera consisteix

en un repte esportiu extrema

dament exigent, ja que s'hau-

rà de realitzar en -Menys
de 24 hores. En la

segona categoria ofe

rim la possibilitat de

realitzar-la en Menys de

36 hores, deixant d'a

questa manera unes

hores per al repòs. I la ter

cera categoria,
Travessa, és

per aquelles
persones que

no volen anar

amb presses i pre

fereixen gaudir de la

muntanya d'una forma

relaxada. Aquesta cate

goria, una persona habi

tuada a caminar la

podrà realitzar còmoda

ment en 4 o 5 etapes.
En números, l'itinerari

té un recorregut total de

97 km i uns desnivells

acumulats d'uns 10.000

8 excursjenísrne
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met�es. I és que tot el trajecte es fa

en alçades que varien entre els 910

i els 2.510 metres al llarg del

Moixeró, el Cadí i el massís del

Pedraforca. La travessa es podrà
iniciar des de qualsevol dels vuit

refugis i, en tractar-se d'un recorre

gut circular, s'haurà d'acabar en el

mateix refugi on s'ha començat.



Pel que fa al paisatge, la botànica
i la fauna, el recorregut és molt

divers, ja que discorre per hàbitats
tant diferents com l'alta muntanya,
els prats alpins, els boscos de pi
negre i pi roig, impressionants fage
des o barrancs. Això ens permet
que, al llarg de tot el recorregut es

puguin observar fàcilment diferents

espècies d'animals, des dels isards
al trencalòs, passant per voltors, àli

gues o marmotes. De fet, al parc hi
viuen més de 240 espècies de ver

tebrats i més de 1.500 taxons de

plantes.
Als refugis oferim als excursionis

tes la possibilitat d'inscriure's oficial
ment a Cavalls del Vent, amb la

qual cosa el participant té dret a

uns productes d'avituallament

(Santiveri), un mapa exclusiu de
l'Editorial Alpina escala 1 :30.000,
una samarreta tècnica Polartec de
la marca Haglbfs, vals de des

compte de compra del 10% en tot

tipus de material a les botigues
Viladomat d'Andorra. I a més,
aquells que la finalitzin tindran com

a record un buff exclusiu de la tra

vessa. El preu d'aquest abonament
serà de 35 euros. Creiem que és
una molt bona oferta si tenim en

compte que aquest és el preu de la
samarreta a les botigues.

Per donar un bon servei a l'excur
sionista els refugis estem connec-

tats mitjançant emissores, per tant

només s'haurà de fer la reserva

al primer refugi, ja que aquest refugi
farà la reserva al següent. Qualsevol
dels vuit refugis ofereixen els serveis
de pernoctació, menjars i begudes .•

Marc Gascó i Ramon
és guarda del refugi de Rebost

Dades d'interès:

excursjenísrne 9
315



Text i fotografies de Pau Millà Rodríguez

ElORRIO

A soles per
Feia temps que em ballava pel cap la idea d'iniciar-me en el món del cicloturisme, així que

l'estiu passat, tot just en tornar d'una estada de vacances a Menorca, vaig decidir

emprendre una petita travessa pel País Basc. Si una cosa té un viatge en bicicleta és la

• possibilitat d'improvisar. Així que no calien gaires prolegòmens. La meva petita aventu

ra estava apunt de començar: unes alforges, un portaequipatge i una revisió mecàni

ca d'última hora van marcar l'inici del que serien set dies memorables

La travessa que us proposo a continuació, doncs, no pretén ser meticulosa, sinó tot

el contrari. Dóna cabuda al joc i a l'aventura, paraules que, sense l'oportunitat de per

dre's i equivocar-se no serien possibles en absolut. Així, doncs, estem davant d'una

. travessa que podem allargar o reduir al nostre gust, ja que el fet de passar per moltes

poblacions i la possibilitat d'adaptar la ruta, ens permeten posar-nos sota cobert allà on

ens enxampi la nit.

ta etapa:

Aprofitant que el meu pare anava cap a Bilbao, vaig

carregar la bicicleta al cotxe i vaig decidir iniciar la

ruta passat Vitòria, al poble de Murgia. Començava
l'aventura! La meva idea inicial era dirigir-me cap a

Abadiño, U11 poble situat al peu de les,muntanyes
d'Atxarte, ja que allà hi tenia uns coneguts del

Gaztetxe que de ben segur em deixarien dormir

sota cobert, De camí cap al port d'Urkiola vaig pun

xar tres cops! Encara no em feia amb l'esfoi¡: que $lg
nificava portar 15 kilos de pes a la bicicleta. Quina

passada! Des del port es veuen totes les muntanyes

d'Atxarte, amb l'Amboto com a pU11t més alt.

Malgrat els contratemps, encara vaig arribar rnassa

d'hora a Abadiño, per la qual cosa vaig fer el pri
mer canvi de plans i vaig decidir anar xino-xano

cap a Elorrio, on vaig passar la nit al mig mateix

del frontó del poble.

Inici: Murgia
Final: Elorrio

Km totals: 114 km

2a etapa:
Em vaig despertar a trenc d'alba per por que la policía no em vingués a donar el bon dia. Un bon esmorzar al centre del poble i

enfilo carni de Mondragon per comprar un mapa detallat de la zona.Allà vaig decidir anar cap a Oñati.Aquestajornada va ser pro

bablement la més dura de tot el viatge,ja que vaig haver de travessar tota la serra d'Aizkorri, amb cims de prop de 1.500 metres, per

enmig de senders una mica impracticables en bicicleta, encara que fos tot terreny. En qualsevol cas, me'n vaig sortir força bé.

La serra d'Aizkorri és un dels paratges més bonics de

tota la travessa. És impressionant com et pots arribar

a sentir d'aillat estant a tan sols 30 o 40 km de laElORRIQ
Inici: Elorrio

població. De baixada, a través d'tilla pista en molt

bones condicions per la banda nord, em vaig dirigir
cap a Zalduondo. Però aquest cop també vaig arri

bar massa d'hora, per la qual cosa vaig decidir fer via

cap a Etxarri-Aranatz. En aquesta ocasió vaig dor

mir, gràcies a l'hospitalitat del jovent basc, al

Gaztetxe d'Altsasu.

Pinal: Altsasu

Km totals: 98 km

Dificuttat: Alta
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Ilo.
Irrumugarrîeta

(1.431m)

3a etapa:
El tercer dia me'l vaig plantejar com una jornada de descans.Vaig
decidir anar a Pamplona a veure uns arnies.Amb sort potser aque
lla nit podria dormir en un llit! Descans? Home, no gaire, torno

a punxar reiteradament fins adonar-me que, pel contacte de la

pastilla del fre, tinc la coberta foradada. Començo a entendre qU<;l
el cicloturisme és dur, que has de ser totalrnent autosuficient. En

això, és molt semblant a l'alpinisme. Passant per !a c�-rretera
secundària que va cap a Iruñea, puc admirar una, preciosa pano-"
ràmica de Dos Hermanas, tot just .a sobre de la població
d'Irurtzun. Llàstima, però, que l'autopista passi just per sota. .. ).

Inici: Altsasu

Final: Pamplona/lruñea
Km totals: 76 km

Dificuítat: Mitjana/alta

Ilo.
Artxueta

(1.343m)

4a etapa:
Després de dormir plàcidament, aquesta nit sí, sobre un llit, vaig decidir emprendre marxa cap
a Oiartzun, on tenia previst trobar-me una nit amb e! meu pare. El traçat pel qual vaig optar era

genial en tot e! primer i últim tram, però enmig tenia un tros de carretera comarcal amb molt

de trànsit i, per tant, bastant perillós. Calia parar molt de compte amb els camions.

Vaig sortir d'hora en direcció a Berriogoiti, des d'on vaig anar cap a un poble desert anomenat

Orokieta, Després d'una intensa marxa vaig arribar a Donetztebe, on vaig decidir premiar-me
amb un bon menú de sis eUFOS em una

fonda de! poble. Ai que tip que vaig
quedar! Aquests bascos mengen

massa, però és que està tot tant bo ... El

tram fins a Lesaka es va fer bastant

complicat perquè, nat i que era en bai

xada, hi havia massa afluència de cot

xes. Afortunadament, vaig arribar a

Berrizaun, i des d'aquí, en una forta

pujada, fins a Lesaka. Però, ai la -mare,
no m'esperava pas el qU€ encara �m
quedava! Després d'un interminable.
seguit de pajades .i baixades, vaig
aconseguir arribar, ja de nit, à'J. poble
d'Oiartzun. Aquest cop sí qlJe vaig
apurar e! temps!

exeursjenísrne 11
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Sa etapa:
Al matí, després de fer un cafetó amb el meu pare.Vaig decidir anar cap a Hernani. Tenia la intenció de fer tota la costa fins a Lekeitio.

Aquesta zona,junt amb la vall de Sakana (Etarri-Arantz,Altsasu ... ) és de les més euskalduns que hi ha. Pobles com Ondarru, Mutriku

o Lekeitio són un clar exemple de la cultura basca. Un cop a Lekeitio, vaig fer nit en un porxo pesquer.

SANTSEBASTIÀiDoNOSTI
O

OIARTZUN
Inici: Oiartzun

Pinal: Lekeitio

Km totals: 98 km

6a etapa:

Ja anava de retirada i això es feia notar al meu

cul,ja una mica destrossat per un seien una mica

incòmode.Vaig baixar cap al poble de Guernika.

De baixada, m'imagino els atacs feixistes de la

Legión Cóndor. Avui vaig directe cap a Bilbao,
on he decidit que acabarà la meva primera
aventura cicloturista. Això si, abans de donar-la

per acabada me'n vaig amb uns companys de

Barakaldo a la festa major d'un barri del costat.

Quina nit!

Inici: Lekeitio

Pinal: Bilbao/Bilbo
Km totals: 79 km

Dificultat: Mitjana

L'endemà, després d'aixecar-me a les vuit del

vespre me'n vaig a Bilbao per agafar el tren cap

a Barcelona, delerós d'arribar a casa per expli
car-ho tot.
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De tots és prou coneguda la imatge d'aquell mossèn que,

amb sotana, maleta i paraigua, recorria les nostres muntanyes,
s'hi enfilava i, a més, les tenia sempre presents en els seus

poemes. Montserrat, la Maladeta, la Pica d'Estats, el

Montseny, el Canigó ... En aquest sentit, és una sort per al

moviment excursionista que el nostre poeta nacional hagi estat

un ferm muntanyenc. Per això, els excursionistes sempre li

hem tingut una deferència especial, segurament més íntima

que la resta dels catalans. Així, ben aviat, el dia 14 de desem

bre de 1904, dos anys després de la seva mort ja rebia el pri
mer homenatge del Centre Excursionista de Catalunya, que va

penjar el seu retrat a la galeria de muntanyencs il·lustres amb

un recordatori biogràfic del també poeta i excursionista Joan

Maragall, del qui ja parlàrem en el glossari de juny de 2002.

Des de llavors, els homenatges excursionistes han estat

una constant. Així, el 12 de juny de 1932, es va fer un aplec al

Santuari de la Mare de Déu del Mont en què es va situar una

placa en eilloc on, segons la tradició, les muses li inspiraren
el poema Canigó. El 30 d'octubre de 1952, any del cinquan
tenari de la seva mort, havien de fer una concentració a Vil·la

Joana, que, malgrat el permís governatiu, fou prohibida a

darrera hora per les autoritats franquistes. El 21 d'octubre de

1956, es va inaugurar el mirador que el moviment li dedicà a

Sant Jeroni de Montserrat, on els excursionistes van situar la

làpida que havia d'anar a Vil·la Joana. EI1977, setanta-cin

què aniversari de la seva mort, els excursionistes van col·locar

una placa a la seva tomba i la federació hi va fer una ofrena

floral. També es va fer una sessió acadèmica a la Biblioteca

de Catalunya i un concert de l'Orfeó Gracienc al Monestir de

Pedralbes. El 1983, es va inaugurar una escultura a

l'Argenteria, recordant el seu pas pel congost de Collegats,
es va fer una ascensió col·lectiva a la Pica d'Estats i es va

publicar eillibre Verdaguer a la Pica d'Estats. El 22 de febrer

de 1986, el moviment excursionista va evocar a Sant Jeroni el

poema Canigó amb motiu de la XVII Renovació de la Flama

de la Llengua Catalana, i el 1995 va celebrar els 150 anys del

naixement davant del seu monument erigit a Prats de Molló.

Després de tot això era imperatiu que els excursionistes

aprofitessin el 2002, any de la commemoració del centenari

de la seva mort, per sumar-se a la infinitat d'actes que tot

Catalunya li dedicà i que institucionalment s'anomenà Any

Verdaguer. La sorpresa, però, fou que no és produí cap acte

multitudinari de l'excursionisme català. Algunes entitats ho

commemoraren entre els seus socis amb diversos actes com

caminades, exposicions, conferències, concerts i articles a

revistes i butlletins, mentre que la Secretaria General de

l'Esport inau

gurà, el 5 de

novembre de

2002, l'exposi
ció Jacint

Verdaguer i

Antoni Gaudí,
dues visions

de la muntan

ya, acte en el

qual es van lle

gir poemes del

mossén.
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per Jaume de Ramon i Vidal

Dies abans, a les IX Jornades de Literatura Excursionista

organitzades per l'Arxiu Bibliogràfic de la UEC el darrer dis

sabte d'octubre de 2002, Daniel Pi aprofità per denunciar la

inexistència d'aquest homenatge de tot l'excursionisme en el

seu treball: Un patriota i excursionista posat a editor, i un

poeta muntanyenc esdevingut immortal: Rafael Dalmau i

Jacint Verdaguer. Del debat posterior entre els concurrents en

sorgí, per iniciativa del president de l'entitat, Ramon Prieto,
una comissió excursionista d'homenatge al poeta que es

posà com a objectiu rememorar els actes que el 1952 no és

pogueren dur a terme per la prohibició governamental, consi

derant un desgreuge el fet de recuperar i fer efectius aquells
esdeveniments de Vil·la Joana.

La comissió és constituí un dimarts a la seu de la UEC amb

la participació d'aquesta entitat, el Centre Excursionista de

Catalunya, el Club Excursionista de Gràcia, el Centre

Excursionista Àliga, l'Associació Excursionista d'Etnografia i

Folklore, el Foment Excursionista de Barcelona, el Club Esquí
Puigmal, la Penya Excursionista Guimerà, la secció de mun

tanya del Reus Departiu, l'Agrupació Excursionista Granollers,
el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, l'Agrupació
Excursionista Muntanya, el Club Excursionista Pirenaic i el

Centre Excursionista els Blaus, els quals van decidir, amb la

col·laboració de la FEEC, homenatjar el poeta en tres actes

col·lectius. El primer, el 18 de maig, al Mirador de Mossèn

Cinto a Sant Jeroni de Montserrat -restaurat pel patronat del

parc natural de Montserrat a petició dels excursionistes-, on

es dipositaren flors, sota ellema "cada excursionista una flor,
cada flor un homenatge", es recitaren poesies, es feren parla
ments i s'improvisaren cants entre els nombrosos assistents.

El segon, el dia 31 de maig a la tarda, amb una ofrena floral a

la seva tomba. I el tercer, 1'1 de juny, una festa a Vil·la Joana,
intentant reproduir-la com s'hauria fet el1952, i on hi va haver

parlaments recordant l'acte frustrat, la interpretació instru

rnentatde fragments d'obres del poeta a càrrec de La

Cobleta de la Serra i l'actuació de l'esbart Rosa dels Vents de

Vilanova del Vallès, que interpretà les mateixes danses que

estaven programades per aquell cinquantenari. Posteriorment

va tenir lloc el concert ofert per les corals excursionistes par

ticipants a la Festa de la Cançó de Muntanya. I per últim es

descobrí una làpida commemorativa, rèplica de la que s'hi

havia de posar cinquanta anys enrere, i es va lliurar a tots els

assistents el llibre editat per la Comissió Verdaguer de la

Conselleria de Cultura, facsímil del de l'any 1952, amb dos

articles historiant els esdeveniments.

Creiem que l'excursionisme cultural català, amb aquests
actes multitudinaris, haurà deixat constància que encara és

ben viu i té una salut considerable, cosa que honora a totes

les entitats participants. I com que estem molt contens d'ha

ver liderat aquesta iniciativa, permeteu-me dir, des d'un orgull
que surt de l'ànima: Visca la UEC!

amb el soport:

RTm Generalitat de Catalunya
� Departament de Cultura

Secretaria General de l'Esport
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Serra de Tramuntana, Mallorca

La serra de Tramuntana és, sens

dubte, un dels indrets més fasci

nants del nostre país. Arreplegada
damunt la mar en estimballs formi

dables, rebrega amb destresa l'illa

fins a negar-la en picat dins el blau

intens. No és estrany que una infini

tat de personatges hagi cercat recer

en aquest relleu privilegiat, des d'en

Ramon Llull fins a l'arxiduc Lluís

Salvador. Ara, eixorca i pedregosa,
recoberta de càrritx i eixorbarates

rastrers, i poc embosquinada, tan

sols en algunes raconades i ves

sants d'alzinar i pineda; temps ha,
diuen, era recoberta de boscos

frondosos caducifolis i boixedes per
on pasturava el Myotragus baleari

cus, un bòvid d'aspecte singular ara

totalment extingit.
Per trescar, és lloc naturalment de

múltiples i prou remarcables possi
bilitats: Sa Costera, el barranc de

Biniaraix, Sa Trapa, el Puig des

Galatzó, Es Tomir, Es Teix, la serra

d'Alfàbia, la volta del Puig Roig, el

Massanella ...

La serra de Tramuntana i

Mallorca, lluny de les masses enfer

vorides d'alemanys a S'Arenal a

cala Ratjada, és en definitiva per al

món de l'excursionisme el país d'i

ràs i sí que hi tornaràs. Però d'entre

tota aquesta pila de caminades, n'hi

ha dues, a parer personal, i més

enllà de la travessa a tota la serra,

d'especial rellevància: la primera és

l'extraordinari torrent de Pareis,
encaixonat entre formacions càrsti

ques i que parteix de S'Entreforc,
on es troben el torrent de Lluc i el

torrent dels Gorg Blau (amb el

barranc de Sa Fosca), sota mateix

del Puig Major. Són quatre hores

davallant d'Escorca (carretera de

Sóller a Lluc) pels 600 metres de

desnivell, els 180 darrers pròpia
ment encaixonats dins el torrent,
fins a arribar a la cala de Sa

Calobra. És una vertadera meravella

Text i fotografies de er Bernat Gasull

natural, geològica, florística i faunís

tica, on fàcilment podrem sentir els

ferrerets a veure els marts.

La segona proposta, que a conti

nuació us ressenyem, és el Puig
Majar, el punt culminant de l'Ilia.

Ascensió al Puig Major

La caminada s'enfila fins al Penyal
des Migdia per continuar vers al

Puig Major i davallar pel sector nord

tornant pel camí dels Cingles que
envolta el massís per tramuntana.

Deixem al cotxe a l'entrada del

camí des Binis, vora el quilòmetre
38 de la carretera de Sóller a Lluc,
abans del túnel. Seguim uns 300 m

carretera amunt fins al camí que
surt a mà esquerra just abans del

pont i enfilem per Sa Coma de
n'Arbona per una pista que es torna

un senderol fitat, canal amunt.

Passem un pou de neu a mitja
costa i arribem al coll de Sa Coma

excursjonísme 15
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de n'Arbona, on anirem a espetegar
a un revolt de la carretera militar que
s'enfila fins al Puig Major. Allí hi tro

barem un rètol que ens indica que

pertany a l'exèrcit de l'aire espanyol.
No seguirem' per la carretera, sinó

que ens enfilarem recte amunt,
sense camí, pel vessant sud del

Penyal (conegut més així que no

pas com a Es Penyal des Migdia),
en alguns trams amb grimpadeta
fàcil, fins dalt del cim.

Des d'aquí la vista és fantàstica i

sovint es pot contemplar el vol dels
voltors negres i, si el dia és bo i poc

calitjós, el Principat. Amb cinc a deu
minuts ens podrem plantar per la
cresta rocosa a la punta de I'avant
cim oest (1345m) que dóna directa
ment sobre el penya-segat que cau

damunt de Sóller. L'espectacle i la
vista també és extraordinària.

Tornem al Penyal i seguim per la
carena cap a l'est, enmig d'una

grimpada fàcil, fins a trobar-nos

altra vegada a la carretera quan

passa pel coll entre Es Penyal i el

Puig Majar (1.312 m). Per tal de no

cercar complicacions, enlloc d'anar

per la carretera seguim sense camí

pel vessant nord-oest de la muntan

ya, uns metres per sota de la carre

tera, deixant a mà dreta els edificis

militars i passant per la vora d'un
avenc. Arribem fins al coll de la

Coma des Ribell on remunta un

camí ben fressat que ve de la matei

xa coma. D'allí pugem al Puig Major
fins al vallat de les boles deixant

sempre la carretera a mà dreta. Tot i

les instal·lacions, i la brutícia acu

mulada en aquest punt es pot ben

dir que es VeU de punta a punta de

l'illa, mar per quatre costats, i natu

ralment la totalitat de la serra.

Davallem per la rosseguera de la
coma Fosca a Coma des Ribell fins
a anar espetagar al camí des

Cingles, que enllaça amb la carrete

ra de sa Calobra en el punt de I'an-

Voltors negres, marts,

cabres,ferrerets i els endemismes

El voltor negre és el rapinyaire més

gran d'Europa. Al nostre país només

es troba a Mallorca, quasi
exclusivament a la serra de

Tramuntana, on nien algunes
parelles. El punts més encinglerats de

la serra són atalaies ideals per gaudir
de llur vol majestuós. Són fàcils de

veure també les cabres domèstiques
asilvestrades, i les femtes o fins i tot

la presència de marts, animals
introduïts des de fa temps. El casos

més sorprenents són els endemismes,
espècies que només es troben a l'Illa

o, fins i tot, exclusivament a la serra,

com és el cas de molts invertebrats,
per descomptat flora, i el ferreret. El

ferreret ha esdevingut darrerament,
juntament amb la baldritja balear i

les sargantanes, l' exemple per
excellència de l'endemisme balear.

Aquest petit granot se'l pot sentir

pel torrent de Pareis talment fos un

tòtil, que com el seu n0111 indica,
toqués l' enclusa d'una ferreria.

tic telefèric des Puig Major. La ros

seguera és llarga, i malgrat que tot

és ple de terreny de càrritx encara hi

ha reductes d'algun teix alliat a alzi

nars a espinalers vells (cirerers de

pastor a arços). Prendrem el camí

que flanqueja cap als Binis cap a

mà esquerra, pel camí des Cingles
que va per sota del sector Nord del

massís del Puig Major i es Penyal,
cap a l'oest, fins a passar per la font

de Subauma. Continuarem fins que
enllacem amb la pista que ve dels

Binis. Anirem a petar just al reclau i

per tant, per no anar al Bini Gran a

Bini petit, prendrem la pista de dalt

que flanquejant tota la muntanya
ens durà altre cop on hem deixat el

cotxe després de passar el coll des

Cards Colers. No cal dir que s'ha

d'anar amb molta cura de no mal

metre l'entorn, no ésser grups gaire
nombrosos i no sovintejar-lo en

excés, tant per conservar-lo com

per no ferir sensibilitats.



Dades d'interès:

• Horari: 1.15-1.30 h fins al Penyal des Migdia, 1 hora
més (comptada la marrada que es fa per no passar per la

pista) fins al Puig Majar. 2 hores de baixada.Total: 4.30 h.

• Desnivell total: 900 m (tant de pujada com de baixada)
Punt de sortida: km 38 carretera C-7l0, 800 m

Plint més alt: Puig Major, 1436 111

Plillt més baix: Font de Subauma, 710 m

• Época recomanable: qualsevol època, preferiblement de

la tardar a la primavera.
• Accés: Si venim de Palma, el més ràpid és prendre e! túne!

de Sóller fins a Sóller mateix i, anant cap al port, agafar el

trencall de la carretera de Lluc (C-7l0). Deixem el cotxe

just abans de! quilòmetre 38, a l'entrada del camí de!s

Binis. Si tenim ganes de caminar, podem sortir de Sóller
directament a partint de Fornalutx per una drecera.

• Cal tenir en compte: La carretera militar parteix de la
base a la vora de l'estany de Cúber, L'accés és prohibit i,
de fet, e! cim del Puig Major pròpiament també és terri

tori militar. Tanmateix si som pocs i s'evita la carretera,
no passeu pena. Fóra molt estrany que el cotxe que puja
i baixa de tant en tant per la carretera us digués res.

Pujant per la Coma des Ribell no cal ni travessar la

carretera.

Cartografia:
Mapa topográfico Nacional de Espaiia. Sóller 670-11,
1:25.000.2002.

Freizeitfûhrer Mal/orca- Tramuntana. Wanderkartel:50.000.

Freytag-Berndt

Bibliografia:
ltincraris de Muntanya , Excursions a peti per la Serra de
Mal/orca. PALOS, BENIGNE. Editorial Moll, 1992

Caminant per Mal/orca. LLOFRIU, PERE, Editorial Moll
1992.

Torrent de Pareis.VARIS. Editorial Moll 1996.

La l'olta del PII(e Major es tJa realitzar el novembre del 2002

per en Francesc Gamà, na Pilar Oliver i en Bernat Casull .E/

Torrent de Pareis i a/tres punts de la Serra de Tramuntana s'han

realitzat ell anteriors sortides.

Allò que mai hauria d'haver passat
El Puig Major era amb eis seus

1.445 metres ei punt culminant de

l'illa de Mallorca. Encara l'és, però
reduïda la seva alçada després que els

americans aplanaren el cimal, hi

collocaren radars, boles, filferros i hi

prohibiren el pas. Succeí allò que
mai hauria d'haver succeït.

La muntanya començà per ser un

lloc nútic i emblemàtic, on fins i tot

s' anava a fer bivac i a veure sortir e!

sol. Després vingueren els projectes
de te!efèric i una carretera que
arriba fins al capdamunt. I per

postres vingueren els nord-americans
i l'exèrcit de l'aire espanyol, per

prohibir-hi l'accés i embrutar amb
tota mena d'andròmines i brossa

l' entorn immediat. I malgrat tot això

encara continua sent un indret

esplendorós.
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Text i [otografies d'ënric Vives i Rubió

El Moianès és una d'aquelles realitats

geogràfiques que hi són però no hi són. La

comarca no surt al mapa -no pas de

moment-, però sobre el terreny, és una

realitat fefaent, més enllà de disquisicions
polítiques i administratives. Així que,

malgrat que no és reconeguda,
l'expectativa d'arribar-ho a ser en la

pròxima i fins ara posposada organització
territorial de Catalunya han fet que
considerés que ara és un bon moment per
descriure aquesta zona i reflectir-la

fotogràficament.
No és fàcil definir o acotar bé el

Moianès. Ni des del punt de vista històric
ni des del morfològic, ja que es tracta

d'un punt de coincidència de diferents

comarques d'una acusada personalitat -el

Bages, el Vallès Oriental i Osona- i és, per

tant, un lloc de pas o transició entre

aquests territoris.

Santa Coloma de Sasserra (Castellcir): Apartada un

parell de quilòmetres del municipi de Castellcir
trobem la parròquia de Santa Coloma de Sasserra,
vigilada pel roure millenari.

• ,

El Bressol. Sepulcre infantil iber (Monistrol de Calders): Si ens endinsem pels
boscos de Monistrol de Calders podrem arribar fins a una roca que té tallat un

sepulcre ibèric. Per la seva mida i la forma, els habitants de Monistrol l'anomenen
"el bressol" L'accés és una mica complicat, ja que no està senyalitzat i només
els bons coneixedors de la zona en saben l'existència.

18 excursíenisme
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Santa Creu de la Plana (Santa Maria d'Oló): En una de les muntanyes
que envolten Santa Maria d'Oló hi trobem, al bell mig d'un prat,
l'ermita de Santa Creu de la Plana. Segons l'època de l'any en què es

visiti, els colors del camp canvien proporcionant nous paisatges.

Castell de Castellcir: Una de les construccions més espectaculars
del Moianès és el Castell de Castellcir, conegut popularment

com el Castell de la Popa, nom que fa referència a la seva situació

estratègica per controlar tota la contrada.



El Moianès té una extensió de 335,1 9

km", i està format per deu municipis, que

administrativament, estan olstríbuïts en

tres comarques diferents: Moià, l'Estany,
Santa Maria d'Oló, Calders i Monistrol de

Calders, pertanyents al Bages; Castellcir,
Castellterçol, Sant Quirze de Safaja i

Granera, al Vallés Oriental; i Collsuspina,
que pertany a Osona.

Una regió tan remota i àmplia com la del

Moianès, per força, ha de conservar notables

testimonis del seu passat. En tota la seva

àrea, hi trobem amb coves, poblacions,
castells, esglésies, masies, ponts, fonts a

molins que, a banda d'atraure la nostra

atenció, ens recorden els orígens remots de

la presència humana a la zona.

Castellnou de la Plana (Moià):
Impressionant mas que es troba a

uns centenars de metres abans
d'arribar a Moià, a mà dreta venint
de Castellterçol. En el seu moment

va ser el castell dels senyors
feudals de Moià

Coves prehistòriques del Toll (Moià): Unes de les

coves prehistòriques més importants del territori
català es troben a Moià, són les Coves del Toll.

Una petita part està condicionada per ser visitada,
'§empre que el temps ho permeti. Segons la

climatologia es pot veure una riera interior. La visita

es pot completar amb la part del museu de Moià

dedicada als primers habitants de la zona.
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Molí d'en Brotons, riera de la Tosca

(Castellcir): Entre els termes municipals de
Moià i Castellterçol hi ha una zona que

pertany a Castellcir. En aquesta zona

trobem el molí d'en Brotons, a la riera de la
Tosca. D'accés una mica dificultós a causa

de la seva situació singular.

av,,;;'

tMonistrOIe Calders

,
N

I aSANT FELIU
DE CODINES

Església parroquial de Santa Maria.

El carreró (Moià): Un dels símbols

més típics de la silueta de Moià és el

campanar de l'església de Santa
Maria. A final d'agost hi solen habitar

algunes cigonyes.

exe ursíenisme



Correfoc (Castellcir): El foc sempre ha estat

element de celebracions i el correfoc és un acte

molt celebrat arreu de Catalunya. A la zona del

Moianès hi trobem diferents colles de diables

que s'encarreguen d'escalfar els carrers per la

festa major. El de la fotografia és a Castellcir.

Museu Rafael Casanova (Moià):
AI Museu d'en Rafel de Casanova de Moià hi

trobem sobretot exposicions dedicades a la
història de la zona i, per extensió, de tot el territori

català. Des de la prehistòria fins al segle XIX, tot

passant per l'Edat Mitjana.

22 excursjenísrne
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Porta de Sant Jaume de Vilanova (Sta. Maria d'Oló) : La restauració
de Sant Jaume de Vilanova a Santa Maria d'Oló va ser feta per Puig i

Cadafalch, qui va proporcionar a l'ermita aquesta porta.

Sant Jaume de Vilanova. De

planta circular, romànic i restaurat

per Puig i Cadafalch

(Santa Maria d'Oló): L'ermita de

Sant Jaume de Vilanova (Santa
Maria d'Oló) està adossada al

mas del mateix nom. És una de
les sis ermites romàniques de

planta circular que hi ha a

Catalunya. Va ser restaurada per
Puig i Cadafalch. Per visitar-la,

demaneu la clau als habitants del
mas i ells mateixos us explicaran

anècdotes de la zona.

Ball de Gitanes (Moià): Durant l'estiu, les festes majors dels pobles del Moianès s'encadenen
una darrera l'altra. Un dels actes amb més públic són els balls tradicionals com el Ball de les

Gitanes de Moià, celebrat a la plaça de l'església (foto), a la Dansa de Castellterçol.

excursjenísme 23
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La Dent d'Orlú
Fleur de hod'

text i fotografies de Joan Gelabert
Gràcies al treball dels escaladors

forans, la Dent d'Orlú ens continua

regalant escalades per gaudir.
Oberta a mitjans de l'any 2000, la

Fleur de Rhodó, és una via molt

semblant a la seva veïna i conegu
da, la Supersé, tant pel que fa a l'e

quipament com a la dificultat.

Aquesta relativament nova via és
una alternativa que descongestiona
de cordades el vessant est, força
visitat alguns caps de setmana, a

causa, d'una banda, de l'atractiu de
les escalades que ofereix i, de l'al

tra, a la còmoda i bonica aproxima
ció. El seu traçat, un xic discutible,
trepitja no poques vegades la clàs

sica i desequipada via Cecile.

Igual que ha passat en altres llocs

-sense haver d'anar gaire lluny, a

Montserrat mateix-, les vies artesa

nals en llocs d'escola acaben sent

24 excursjenísme
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engolides, superades per la manca

d'espai, per la modernitat i per

l'evolució, en resum, pels nous

temps. No és una pràctica de la

qual puguem estar orgullosos, i no

creiem que sigui just que una via

existent acabi sent trepitjada.
Malgrat tot, la història i els fets ens

demostren que, a cada nova gene
ració li costa mantenir un cert res

pecte per èpoques anteriors, un res

pecte cap a determinats espais de

paret que aparentment es conserven
nets i lliures d'itineraris més visuals i

consolidats. Així, aquests espais han

anat sucumbint irreversiblement i

sent engolits per nous itineraris, com

queda demostrat arreu.

Això que expliquem és especial
ment evident en les escalades com

pactes per plaques llises, on l'ab

sència d'accidents naturals com

fissures, xemeneies o diedres, fan

més evident el traçat d'una via d'es

calada. A nosaltres, potser amb un

esperit més romàntic que esportiu,
no ens queda més remei que adap
tar-nos a aquests nous aires, inten

tant encarar l'acció de la manera

més positiva possible.
Així, doncs, al vessant est de la

Dent d'Orlú, hi tenim un altre d'a

quests llocs d'escola superats per
la pròpia evolució. Fa ràbia, però si

ens ho volem mirar positivament, hi

descobrim una nova via equipada
per qui vulgui gaudir de l'adherència

i l'entorn del paisatge de la bonica

contrada de l'Arieja.
Sobre l'escalada cal esmentar que

les tirades més fàcils estan propor
cionalment més ben equipades que
les més difícils. Que consti que això

no és cap inconvenient, però sí que
cal tenir-ho en compte i ser meticu

lós amb els comentaris. A favor, hi

tenim que la via està ben resolta i

traçada, cercant sempre els passos

més espectaculars, fins i tot, en l'úl
tima tirada, que de forma miraculosa
i molt hàbil esquiva la vegetació, res

pectant sempre la seguretat, cosa

que alguna de les vies veïnes no fa.

També hi ha alguns passos que
van a buscar expressament petits
desploms i sostres, que li donen un

caràcter personal que la diferencia

QJe les altres vies veïnes. Tot plegat
és una altra excusa per tornar al

vessant est de la Dent d'Orlú i enfi

lar-se per les plaques de granit,
envoltats de verdor.

És una escalada on els peus tre

ballaran d'allò més, cercant sempre
el millor equilibri, un fet inusual, ja
que no hi ha gaires llocs amb tants

llargs de via per practicar aquest
tipus d'escalada. De tant en tant,
una escapada sempre anirà bé i

serà útil saber suplir la força per la

tècnica pura i fina.

Per acabar, només hem de fer

notar que, a l'estiu, en dies de

calma, la calor es fa notar de valent,
i per tant cal dur una bona provisió
d'aigua. Si no, la deshidratació està

assegurada. Aconsellem, com en

altres articles, no prendre l'aigua
que corre pels torrents del final de la

pista, hi ha molt bestiar per la zona i

les conseqüències són més que
sabudes.



Fitxa tècnica

Via: Fleur de Rhodó (300 m)

Dificultat: MD. Hi ha dos passos curts de V, un de 6a i un altre de 6b. No són

obligats. El pas més dificil és un petit sostre a la quarta tirada i la placa següent,
així com la part central de la setena tirada. Aquests serien els passatges més obli

gats que freguen el V+, però són molt curts.

Dificulta: tècnica: D. La via es troba equipada, només cal anar seguint els parabolts.
Si ens atenem al criteri utilitzat per assegurar la via, cal esmentar que, per unifi
car l'equipament, caldria equipar millor les tirades més difícils o desequipar un

xic les tirades més fàcils. És a dir, que proporcionalment les tirades més fàcils

estan més ben assegurades que les difícils. Això, però, no varia en tes la dificultat
de l'escalada.

Roca: 9. Granit compacte, excel· lent. Hi ha alguna llastra dubtosa aïllada.A l'últi
ma tirada, la vegetació es pot evitar perfectament.

Bellesa: 9. L'entorn, amb el cim, configura un paisatge preciós farcit de verdor i

espais profunds i relaxants .. L'escalada és la típica successió de passos d'adherèn
cia habituals a la Dent d'Orlú i rars en altres contrades.

Seguretat: 9. Tot amb parabolts. Alguna tirada poc coherent, però no afecta la seguretat.
Val a dir que les reunions han estat molt ben triades i, cosa rara enmig d'aquesta
rampa de pedra, quasi totes són còmodes per als peus. Una reunió fins hi tot té gespa.

Aproximació: De la rotonda al final de la pista surt un sender, ara senyalitzat, a la
Dent d'Orlú.Abans de remuntar l'última pala del cim, una altra cruilla també

senyalitzada ens torna a marcar el camí del vessant est de la Dent d'Orlú.

Descens: Per la ruta normal al nord-est, en forta pendent, per terreny abrupte i

un xic lliscós.

»>":":
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Dins del treball de recerca i catalo

gació de tot allò que tingui història al

nostre país, ja fa uns mesos que

fem excursions a tota la Vall Fosca,
també coneguda com la vall de

Capdella. Les notes recopilades i les

dades que hem pogut recollir de

diversos llibres i mapes, així com l'a

juda de gent de la zona, ens van

permetre descobrir tota una sèrie

d'enclavaments medievals dins la

vall pertinents a l'època romànica.

En aquest article volem donar-vos

a conèixer la interessantíssima tro

balla d'un assentament antic on hi

havia hagut un poble amb les seves

•

Ina

Text i fotografies dlEliseu Peidró i Josep sansaluador

Puiformiu

En un penyal rocós en una carena

que baixa de Serra Espina fins a la

vall, és on hi ha Puiformiu. Un home

coneixedor del territori i casat amb

una dona d'un poble de la vall que

ara també està deshabitat,

Gramenet, ens hi acompanyà, mal

grat que arribar-hi és tota una aven

tura, sobretot en el tram final.

El camí que porta al punt de parti
da de la nostra recerca se'l coneix

com el Camí de la Sal perquè anti

gament era la via per on duien la sal

que sortia de les salines de Gerri de

la Sal fins als pobles de la vall, i més

lluny i tot, seguint la Serra Espina.
En el tram final, com dèiem, no hi ha

camí, s'ha de resseguir la carena

fins al poble.
Arribats a l'entrada del conjunt

rocós on s'assenta Puiformiu hi ha

un coll amb un pla sobre el qual hi

ha les primeres restes d'una de les

esglésies. Després d'una petita
grimpada fins dalt de la roca, ens

trobem amb un gran caos de

pedres, però encara podem distingir
com algunes mantenen les formes

de les plantes de les cases i força
parets, totes de pedra solta. Una

esplanada amb una mica d'inclina

ció cap al nord és plena d'ende-

corresponents esglésies. I parlem
d'esglésies i no una altra cosa per

què en les notes que tenim de la Vall

Fosca hi ha un lloc on se citen dues

construccions d'aquest tipus ara

desaparegudes o simplement no

trobades i no situades al lloc on un

bon dia van alçar-se. És aquí on

intervé el nostre equip, amb indaga
cions sobre el terreny i amb les

informacions de la gent del país.
Les persones de l'indret, per asse

nyalar-nos el lloc específic; i nosal

tres per resoldre si hi ha o no les

restes d'aquestes esglésies.
Aquí sols anomenarem els topò

nims de Puiformiu, de Montformit i

de Serra Espina o Serraspina, punts
claus de la nostra recerca, i que

nosaltres teníem recollits a les nos

tres notes. Els dies 20 i 21 de juliol
de 2002, ens vam decidir finalment

a buscar-los, perquè, dins de la

campanya que, de feia temps, està

vem portant a terme a la Vall Fosca,

ja no ho podíem posposar més. Les

notes i els mapes consultats indica

ven llocs de molt difícil accés, zones

amb molt de bosc i camins perduts,
i un topònim deixat caure més o

menys per un sector del mapa.

Però, és clar, el mapa és una cosa i

el terreny n'és una altra.



rrocs d'aquests poblaments. Tot

queda penjat sobre barrancs de

vegetació impenetrable, ens asse

gura la persona que ens acompan

ya. I això que ell és un bon caçador,
igual que el grup de persones amb

les quals surt. Sembla, però, que
dins d'aquests barrancs no hi ha

qui hi entri.
No obstant, la nostra major sor

presa va ser veure, entre tant caos

de pedres, una paret diferent de tot

el que allà estàvem trepitjant. Era

una paret més ben treballada, dife
rent de les altres, que estaven

sense lligar. El mur davant el qual
ens trobàvem i que vam poder arri

bar a tocar, estava lligat amb morter

clàssic que ja havíem pogut veure

en altres restes d'esglésies romàni

ques. Vam començar, doncs, la

neteja i el seguiment de la direcció

de la paret fins a descobrir tot el

contorn del que devia ser la nau de

l'església. Així, el que al principi
semblaven uns bons trossos d'ab

sis, arran de terra, una vegada
netejats van dibuixar allò que, sens

dubte, havia estat l'absis. Vàrem

prosseguir descobrint bons trams

de les parets de l'edifici fins que

vam quedar ben convençuts que

havíem trobat la primera de les

esglésies de Puiformiu .

La segona, com dèiem, esta

situada al collet que hi ha abans de

pujar al pla de la roca. D'entrada

també era un munt de pedres, però
altre cop diferents de les de dalt.

Això va fer que ens les miréssim

amb atenció. Fou així que ens vam

adonar que feien la volta molt mar

cada de l'absis i després de cons

tatar, amb l'ajut de la brúixola, la

direcció de l'absis ens vam adonar

Notes

que efectivament

podia ser que ens tro

béssim davant de l'al

tra església que està

vem buscant. Una

bona neteja i un avenç
cap dins del túmul ple de vegetació
ens va permetre trobar trossos de

parets, i ens donà, a la fi, el premi a

les nostres excursions.

Serraspina

L'endemà vam decidir esbrinar la

situació exacta sobre el terreny del

topònim que apareixia a les nostres

notes com Serraspina i on teníem

entès que hi havia hagut un con

vent, un enclavament antic o algun
tipus d'assentament medieval, en fi,
un lloc prou important com perquè
el seu topònim aparegués esmentat

l'any 1057 .

Un home de 91 anys del poble
d'Envall, ara deshabitat, ens donà

indicacions detallades perquè
nosaltres poguéssim anar a trobar

l'indret. El senyor ens va explicar
que el seu pare, quan treballava les

terres al peu de Serra Espina, hi va

trobar moltes tombes i que amb les

pedres va edificar les bordes, una

de les quals estava en el lloc on hi

havia Serraspina.
Una excursió magnífica ens va

permetre veure sobre el terreny
totes aquestes bordes i fer un bon

tomb per tots els camps que anys
enrere van estar tots treballats i que
ara sols serveixen perquè hi pasturi
el bestiar. A través d'una pista parti
cular i acompanyats del fill del nostre

testimoni, vam poder veure tots els

terrenys que nosaltres teníem ano

tats, com la Font del Capellà i

El lloc de Montformit o Puiforrniu, està situat en un contrafort de la

Serra Espina .

Sant Feliu de Montformit ,església documentada l'any 1082.

El comte Artau de Pallars Sobirà donà l'església de Sant Esteve al mones

tir de Gerri de la Sal. L'altra església, annexa, estava dedicada a Sant Esteve

i està situada al peu de la roca on hi havia el castell, documentat els anys i

1082 i 1118 .

Per anar a Montforrnit o Puiforrniu: La Plana de Montros, a Beranui

(carretera asfaltada).Abans d'arribar a Beranui, agafem una pista particular
(3,600 km) fins al camp on acaba la pista. De les runes d'una barraca en

cadascuna de les bordes. Però la

que a nosaltres ens interessava era

la que havia estat a l'enclavament

antic, que, segons ens havia dit, era

la borda d'en Miquel, aquella per a

la qual havien aprofitat les pedres i

que tenia tot de tombes que envol

taven els camps del costat. Encara

darrere la borda hi havia un munt de

pedres que indicaven eilloc on havia

estat l'enclavament de Serraspina.
Unes fotografies per deixar clar el

lloc i la nostra satisfacció d'haver

pogut situar concretament sobre el

mapa aquests topònims que encara

no havien estar posats en els seus

llocs correctes van ser el premi a la

nostra recerca. Ara ja tenen nom

propi. Han passat moltes genera
cions per aquests llocs, però ara tot

resta abandonat. Tan sols un ramat

es mou per un gran terreny, on

abans hi havia hagut grans ramats

de tota mena de bestiar i els

terrenys estaven tots conreats. La

vida és així, però, mentre, allà es

mantenen en silenci tots aquests
topònims que formen part de la

nostra història.
Una magnifica excursió amb tro

balles interessantíssimes són el nos

tre premi, un premi per a tots nosal

tres, que som excursionistes, que
ens agrada la natura i tot el que ens

envolta i que fa referència a la histò

ria del nostre paísf per insignificant
que sigui. •

surt el corriol que era el Cami de la Sal ( 45 rninuts a peu). Deixem el

carni i per la carena, que baixa de Serra Espina, sense cami i pel fil de la

carena anem avall. Des d'aquí s'endevina eilloc per un munt d'enderrocs.

Al nord, als vessants de Serra Espina, hi ha I'antic terme de Serraspina,
que apareix citat com a lloc amb 6 habitants el 1718. El Servei

Cartogràfic (Generalitat de Catalunya), també l'identifica el gener de

1983 sota el codi 601. "Població: Serraspina". Igualment hem trobat refe

rències com a castro de l'any 1057.

Topònims: Serraspina (lloc), Borda d'en Miquel. Font de la Capella.
Per anar-hi: Pobleta de Bellvei, Envall (poble deshabitat), seguint pista
particular fins a les bordes i eilloc de Serraspina, on ara hi ha la borda

d'en Miquel.
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Text de Núria Cabré

Fotografies de Miquel Torner

La gran majoria dels excursionistes

del nostre país ha fet una o més

vegades algun tram de GR o el sen

der complet. Però, com es crea un

sender de gran recorregut? Ouè

ens porta a crear-lo? Oui el pro
mou? Oui l'homologa?

Per respondre a totes aquestes
preguntes, des de la UEC de

Mataró volem explicar tot el procés
des que els Marxaires, una colla

d'amics de Mataró, es van posar en

contacte amb nosaltres per expli
car-nos la feina que havien fet

durant quinze anys per crear un nou

sender: el sender que uneix Mataró

amb el Canigó
Durant aquest temps, els Marxa

ires van anar obrint aquesta ruta a

peu. La seva empresa inicial era fer

un passeig per Catalunya, pensat
per gaudir de la terra, dels camins,
de la gent i de la natura. És així com

a finals dels anys vuitanta van

començar a fer caminades, en què
van tenir l'oportunitat de conèixer

llocs d'interès històric i excursionis

ta. Així, van començar a traçar el

recorregut, buscant els indrets més

interessants: camins ve¡'

nais, històrics, parcs
naturals, etcètera. La

ruta, fins llavors inèdita,
poc a poc s'anava redi
buixant.

Van començar reco

rrent trossos curts, des

prés etapa a etapa. Fins

que l'any 1988 tres dels

seus membres la van

completar en nou dies,
de Mataró fins al Canigó,
acabant a Prada de
Conflent. L'any 2000 van

ampliar la travessa fins a

Cotlliure, passant per la

serra de l'Albera, un tra

jecte que van fer en quin
ze dies. I finalment, el

mateix any van editar un

llibret on es descrivien la

ruta i tot l'itinerari, amb

plànols, fotografies, adre

ces i telèfons d'interès.

A mesura que recopilaven infor

mació, van anar trobant persones

que, al mateix temps que els aco

llien amablement, els explicaven vi

vències i records personals. Gràcies

a aquests nous amics, es van anar

adonant que aquest seu camí ja
havia estat fet, en part, per d'altres

persones, les quals tenien, però,
motivacions ben diferents.

Així, l'últim tram d'aquesta ruta va

ser un camí d'exili, que l'any 1939

van seguir milers de persones que

fugien de les represàlies de les tro

pes franquistes un cop van haver

envaït Catalunya. Des de la Vajol, pel
coll de Lilla, alts càrrecs de la repú
blica, encapçalats per Manuel

Azaña, creuaven la frontera. Una
hora després, pel mateix coll i des

de Agullana, sortien Lluís Companys
i José Antonio Aguirre, president del

govern basc, acompanyats d'altres

personalitats. Més de mig milió de

persones va creuar la frontera

aquells dies pel coll d'Ares, el coll de

Malrem, el Pertús, Portbou, etc.

De tots aquests passos, el coll de

Malrem, per on passa el camí del

Nord, és el més difícil, perquè l'a

proximació s'ha de fer a peu .

Procedents d'Olot o Beget creua

ven pel coll i arribaven a la Manera,
un petit poble de la Catalunya Nord,
llavors de menys de 300 habitants

-avui menys de 50- que va acollir a

uns cinc mil refugiats. El poble es va

abocar per ajudar els refugiats que
arribaven en unes condicions mise

rables, tal com encara recorden

veïns com la Irene, que llavors tenia



cinc anys i avui és professora de

castellà.

Així mateix, els trams de la ruta

que conflueixen amb el Pirineu, van

ser recorreguts, en el seu moment,
per l'escriptor Jacint Verdaguer, el

qual va cantar la bellesa d'aquestes
contrades en poemes com

L'Atlàntida o Canigó. Per aquest
motiu, l'any 2002, centenari de la

seva mort, els Marxaires van decidir

retre un homenatge a l'escriptor i a

l'excursionista. Aquell any, la traves

sa es va iniciar a Mataró i va acabar

a Banyuls de la Marenda.

El sender també recupera vells

camins que acostaven pobles, testi

monis d'oficis desapareguts: carbo

ners, llenyataires, minaires, traginers,
moliners, ferrers, segadors, pastors.
Camins per on Bernat Tallaferro,
ignorat i menyspreat per historia

dors, marcà i defensà l'anomenada

Catalunya Vella, camins trepitjats
per onades migratòries, camins

d'imperi, de bandolers, de bruixes i

bruixots, follets i dones d'aigua,
d'esperança, d'exili, de supervivèn
cia: el camí de les Cinc Sènies,
única i última zona agrícola de

Mataró, a punt de sucumbir a l'es

peculació immobiliària; el camí de

Lorita, camí romà, on trobem l'ermi

ta del mateix nom; el camí de

Vilavechia (sota el domini dels mar

quesos de Mura, a l'edat mitjana; o

el camí de Cogolls, dominat, fa

anys, per Bernat Taliaferro).EI camí

del Nord és la suma de tots aquests
camins, molts d'ells recuperats grà
cies a la configuració d'aquesta ruta.

L'any 1998, l'arquitecte Paul

Chemetov, per commemorar el canvi

de segle, i els gairebé 200 anys de la

mesura del meridià a partir del qual

es va fixar el metre com a unitat de

mesura, va constituir l'anomenat

meridià verd, en el qual es troben

inscrits, tant la ciutat de Mataró com

el massís del Canigó, punts d'inici i

de final d'aquest itinerari.
Un cop van tenir feta la travessa i

havent establert contactes per totes

les terres per on passava el sender,
els Marxaires, es van plantejar l'ho

mologació d'aquest GR per donar

lo a conèixer. Per això es van posar
en contacte amb la UEC de Mataró

i, mitjançant aquesta entitat, van fer

arribar la seva petició i un extens

dossier al Comitè de Senders de la

Federació d'Entitats Excursionistes

de Catalunya. Aquest organisme va

veure amb bons ulls la creació d'a

quest camí i va elogiar la feina feta:

d'investigació i de contactes que
havien recopilat els Marxaires. La

federació, després d'algunes reu

nions amb aquesta associació,
membres de la UEC i membres dels

Amics del Camí del Nord -associa

ció creada per donar a conèixer el

projecte a França- van decidir tirar

endavant la creació d'aquest nou

GR transfronterer. Però, aquí es va

trobar l'escull més important per a

la seva homologació: el GR havia de

tenir el mateix número d'identifica

ció a banda i banda de la frontera i

per això, s'havien de posar d'acord

les dues federacions: la Catalana i la

Francesa. Davant la manca d'un

interlocutor francès al Pirineu orien

tal, els Marxaires i els Amics del
Camí del Nord, van fer mans i màni

gues per trobar un contacte.

Avui, pendents de les últimes reu

nions entre la nostra federació i la

francesa, estant segurs que molt

aviat aquest sender podrà ser mar

cat i resseguit per un bon nombre

d'excursionistes, ens adonem que
una colla d'amics han pogut fer un

gran projecte, un nou GR!, del qual

podrem gaudir tots; amb la segure
tat que al nostre pas pel sender tro

barem persones que ens acolliran

amb els braços oberts i, a mida que

avancem, podrem rememorar la

nostra història. Recordant-la, po
drem evitar errors futurs.

Com diuen els Marxaires: Salut!

Per poder disfrutar d'aquest Camí

del Nord .•

Dades d'interès:

• Els Marxaires han editat un llibret on es descriu

la ruta íntegrament i on trobarem adreces

d'interès: restaurants, hostals, oficines de turisme,
etc. Per contactar amb ells us podeu dirigir al

president de l'entitat, Miquel Torner

(miqueltr@pangea.org, tel: 93 755 04 54), o a la

UEC de Mataró (tel: 93796 1430).



Itinerari:
La Miranda del Príncep

i el Bacallà

Miranda del Príncep: F+, 991

metres

El Bacallà, (L'Enclusa): PD+,

1.090 metres

Material: Corda i material per

assegurar (Només al Bacallà)
Horari: de 4 a 5h

Els Frares Encantats és un

bonic conjunt de rocasses i

monòlits que converteixen

aquest indret en un dels més

feréstecs de la muntanya. De

camins ben traçats, n'hi ha

ben pocs, i això significa que

moltes ascensions s'han de

fer seguint traces que porten
a vies d'escalada i a antigues
carboneres, o bé resseguint
les petjades dels porcs sen

glars. L'itinerari que us pro

posem permet ascendir a dos

vèrtexs poc freqüentats. El

30 exeursionisrne

primer, la Miranda del

Príncep, és un gros turó al

qual s'arriba còmodament i

que no presenta cap entre

banc seriós. El segon, el

Bacallà, més espectacular que

difícil, presenta un accés més

embrollat i, per arribar-hi, de

vegades haurem d'avançar
sense cami. Podem evitar

l'ascensió al Bacallà seguint la

ruta alternativa que us pro

posem al final, tornant al

refugi per un carni distint.

o Sortim del refugi Vicenç
Barbé (888 m) resseguint el

carni a Coll de Porc (est) dei

xant a I' esquerra la Roca de

la Partió.Al cap d'uns minuts

arribem a un trencall.

Deixem el camí de l'esquerra
i continuem còmodament,
travessant alguna carena i

creuant algun clot, fins que

trobem un nou trencall a la

llera mateix del torrent del

Lloro. Ignorem els cantins

que condueixen cap a nord i

cap al sud i continuem, ara

amb pujada. Deixem una

drecera a la dreta i més

amunt fem elma teix amb un

altre camí a l'esquerra.

Sortim a una clariana pedre
gosa, des d' on tenim una

bona visió local.
o Som al Pas del Póncep (965

m). Deixem el bon camí, i

seguim cap al SE per un

corriol que voreja l'agulla
inferior del Pas del Príncep.
Continuem per una mena de

terrassa i flanquegem un

segon monòlit (E), tot resse

guint un lleixa rocallosa,

estreta, i a certa alçada, que

acaba amb petit mur (F) que

cal desgrimpar.
o Seguint en el mateix sentit

de marxa voltem una tercera

agulla, el Bitllot, per un a

altra lleixa estreta i aèria.

Arribem a un ampli coll

davant d'una marcada canal

que ratlla el vessant N del

turó. Haurem de pujar per

aquesta canal (F) parant espe

cial atenció als últims metres,

més drets.



• Arribem a la Miranda del

Príncep (991 m), on trobem

una àmplia i sorprenent vista

dels Frares Encantats i d'al

tres punts de la muntanya,
així com el llibre de registre.
Retornem al Pas del Príncep
desfent camÍ. Altre cop
situats al pas, continuem cap

a orient. Al cap de poc pas

sem per l' esllavissada i la font

i, de seguida, arribem al Coll

de Porc (978 m). Aquí, un

nou trencall ens ofereix la

possibilitat de prendre la ruta

alternativa que ens permetrà
evitar el Bacallà.

Des del punt més alt del coll

seguim un sender que va cap

a l' oest i que ens apropa a la

muralla oriental. Arribem a la

base d'una canal que cal pujar
amb l'ajut d'una petita ferra

da. Avancem per bona traça,
fort pendent, observant a l'es

querra una llenca rocallosa, de

la qual haurem d'arribar gai
rebé al llavi superior i fixar

nos, cap al S, en un punt feble

que, mitjançant una curta i

fàcil grimpada en flanqueig,
ens permet situar-nos a sabre.

Resseguim una bonica codi

na que arrela sobre el conglo
merat. Aquí trobem traces i

potser també alguna fita.

Tenim una bona visió.

• A la base E del Bacallà sobre

surt una allargada llenca per

on cal pujar. Abans, però, cal

travessar un bosc penjat for

mat per alzines i matolls,

alguns amb punxes. Pugem
la llenca (F) prestant atenció

al terreny humit i descom

post. Arribarem així a la base

de l'aresta, per sobre del coll

Bacallà-Nas.

• Iniciem l'ascensió, que amb

prou feines passa de n-, per

l'esquerra i evitant un mugró pujada, fins a un rocam carac-

conglomerat. Guanyats uns teristic adient per parar i

metres l'ascensióes torna més enfront de l'espectacular trau

planera, poc abans del pas entre el Ditet i el Dit.

clau. L'aresta es redreça un • Continuem amunt passant

parell de metres i la roca es pel bell mig d'aquests dos

torna descomposta, coincidint grans monòlits. Un cop al

amb un punt on s' estreny
acusadament. El pas és molt

aeri i s'ha de fer amb precau

ció. No és dificil, però serà

convenient encordar aquelles
persones poc experimentades
i gens acostumades a les tim

bes -cal fer la installació

abans i després del pas-.

Assolim l'allargassat i planer
cim, des del qual, la vista és

espectacular. Retornem al

peu de l'aresta desfent canú.

Això implica passar novament

el pas aeri, però de baixada.

Allò que es puja fàcilment, de

vegades t'ho has de pensar

dues vegades a l'hora de bai

xar. Compte!
• Quan arribem al coll de

Bacallà-Nas ens hem de diri

gir cap a ponent. Descobrim

que el coll està defensat per

un mur. Cap al cantó dret

hem de trobar un punt feble

que permet, sense gaires pro

blemes, superar la base del

mur. Són tres metres de Il".

Sense cami, ens dirigim cap al

NO fins a arribar a una mena

de collet limitat a ponent per

un petit cim arrodonit.

Llavors cal baixar decidida

ment cap al N, deixant-se

anar per l'acusat pendent. Poc

a poc ens anirem canalitzant i

no trigarem a arribar a un pla:
la carbonera. Estem seguint
un antic cami de carboners

actualment perdut. Seguim
canal avall, en direcció O, fins

que coincidim amb un carni

fressat. El seguim cap al N en

coll descendim lleument fins

un nou trencall. Deixem a

orient, a la dreta, el carni que

puja al Frare i ens n'anem

cap al N, és a dir, cap a l' es

querra. Trobarem algun sen

yal. Per aquí haurem d'ascen

dir una acusada canal entre la

Monja i el Lloro, als últims

metres de la qual, ens veurem

obligats a travessar una llenca

rocallosa on caldrà parar un

XIC d'atenció. D'aquesta
manera arribarem al coll

Bisbe-Monja.
• Seguim cap a ponent en bai

xada. Tot just deixant enrere

la Monja i si ens hi fixem

una mica, veurem aparèixer
un turó, al qual val la pena

d' arribar-se a admirar les

panoràmiques que ofereix,

especialment de la Nina.

Continuem baixant fins a la

base S, evident, de l'agulla
abans esmentada. Aquí hau

rem de deixar el carni que

puja cap al Serrat del

Centenar i tirarem canal

avall, altre cop amb precau

ció i fixant-nos-hi bé. Aviat

passem per la base est, de l'a

gulla de l'Escut, que ens

queda a la dreta, i que volta

rem fins a assolir-ne l'aresta

Brucs (S). Continuem per

traça, i vorejant amb compte
un esvoranc, arribàrem a un

pla, l'antiga carbonera.

• Seguim el corriol, un xic per

dut, amb algun senyal, primer
de pujada i després en flan

queig fins a l'aresta nord de

Fitxa refugi
• Nom: refugi Vicenç Barbé
• Data inauguració: 15 de gener de 1961
• Alçada: 888 metres

• Terme municipal: El Bruc (Anoia)
• Situació: A la regió d'Agulles de Montserrat, al parc natural de la mun-

tanya de Montserrat
• Entitat: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
• Guarda: Xavier Garcia Burgas
• Telèfons: 934120777 (FEEC), 9345661 68 (refugi), 607743070

(guarda)
• Pobles més propers: El Bruc

• Refugis més propers: Bartomeu Puiggròs (Santa Cecília) i Sant Benet
• Capacitat: 20 places repartides en lliteres amb matalassos i flassades. 20

places en absència dels guardes

l'Amagada. El cami, ara més

marcat, baixa decididament

resseguint una estona la paret
oest d'aquesta agulla, fa un

curt flanqueig i continua bai

xant ara per l'aresta Brucs de

la Caputxa. Arribarem a una

llenca de pedra, a la base de la

qual girarem a la dreta. De

seguida trobarem el cami de

la canal Ampla. Aquí tirarem

avall fins a un nou trencall.

Cami del refiigi, arribarem a

coll de Porc, des d'on anem a

la dreta i de seguida som al

refugi.

Ruta altemativa
• Encetem el carni del vessant

N, que flanqueja la muralla

dels Frares Encantats. És un

itinerari còmode. A l'alçada
del Serrat del Centenar tro

barem un trencall. Nosaltres

continuàrem per l' esquerra,

primer flanquejant i després
per l'interior d'una marcada

canal fins al Portell Estret

(1.000 m), en una pujada
forta. Baixem cap al sud, tra

vessant un bonic alzinar tot

seguint un bon camí, passem

sota la marcada aresta brucs

de l'agulla Sense Nom i con

tinuem canal avall deixant

dos camins marcats que apa

reixen per l'est. Trobem el

camí del refugi a coll de

Porc. Seguint-lo aquest cap a

ponent, arribarem al refugi
de seguida.

• Obertura: Obert en temporada
• Equipaments: Servei de bar .i menjar, llum de plaques solars, estufa,

cuina lliure, aigua de cisterna, mantes i emissora d'emergència.
• Accessos a peu:

- Des de Can Massana, 45 min

- Des del Bruc, 1 h 30 min
- Des de Santa Cecilia, 1 h 30 min

- Des de Sant Benet, 2 h 45 min

- Des del monestir de Montserrat, 3 h
• Accessos amb vehicle: Carretera del Bruc a Manresa fins al coll de can

Massana.

Bibliografia cartogràfica:
• Mercator estudios y realizaciones cartográficas. Montserrat: Full núm. 2

(Sector Occidental). Escala, 1:7.500



Les glaceres
Tresors naturals de les muntanyes

per Javier del Valle

AI llarg de l'era quaternària
s'han succeït quatre períodes
glacials que han afectat

Europa i dels quals resten

empremtes molt clares a les

serralades del continent.

Aquestes glaciacions afecta

ren també de forma intensa

els massissos més alts de la

península Ibèrica i les conse

qüències d'aquesta afectació

els llacs d'alta muntanya (ibo
nes a l'Aragó, estanys a

Catalunya i lagunas a Gredos

o la serralada Cantábrica) i les

valls en forma d"'U" (Ordesa,
Pineta, Naut Aran, etc).
Avui encara romanen vives

algunes petites glaceres. En

un treball de camp que la

Universitat de Saragossa rea

litzà al 1992 al Pirineu arago-

nès es van considerar com a

glaceres un total de 16 àrees

amb gel permanent, encara

que algunes d'elles són d'una

extensió molt petita i evolu
cionen cap a congestes. En
la taula adjunta es resumei

xen les dades obtingudes en

aquest estudi:

són encara fàcilment visibles,
ja que les glaceres són uns

elements molt actius del

modelat del relleu mitjançant
l'erosió, el transport dels

materials arrancats i finalment

la seva sedimentació en uns

dipòsits anomenats morenes.

Entre les empremtes que ens

han deixat les glaceres qua
ternàries es poden destacar

Cap al cim de l'Aneto a través de la glacera

Altitud Altitud Extensió
Orientació

màxima mínima (Ha)
Massís de Balaitus I

Frondiellas N 2.800 m 2.700 m 8,4 ha SO

Brecha Latour 2.880 m 2.740 m 6,6 ha SE

Massís de Infiernos

Oriental de Infiemos 2.900 m 2.770 m 7,7 ha NE

Central de Infiemos 2.900 m 2.680 m 11,9 ha NE

Massís Mont Perdut

Marboré 2.920 m 2.700 m 22,4 ha NE

Superior Mont Perdut 3.170 m 2.960 m 8,9 ha NE

Inferior Mont Perdut 2.940 m 2.700 m 38,7 ha NE

Massís de Posets

La Paúl 3.100 m 2.900 m 13,9 ha NE

Posets 3.200 m 3.060 m 19,9 ha E

Llardana 3.080 m 2.900 m 21,9 ha NO

Massís de Perdiguero
.

Lliterola 2.980 m 2.820 m 5,1 ha S

Massís de la Maladeta

Maladeta 3.200 m 2.780 m 68,9 ha NE

Aneto 3.300 m 2.810 m 99 ha NE

Barrancs 3.240 m 2.940 m 16,5 ha NE

Tempestats 3.000 m 2.800 m 29,8 ha NE

Corones 3.200 m 2.940 m 16,8 ha SO
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Seracs a la gelera de l'Aneto Glaceres de l'Ait Aragó. Font: Chueca J., Lampre F. 1994



Aspecte hivernal de la gelera de Barrancs, al massís de la Maladeta

En total, la superfície coberta

per les glaceres al Pirineu ara

gonès és de gairebé 400 hec

tàrees. De totes elles, potser
les més espectaculars són les

dels massissos del Mont

Perdut i la Maladeta.

En el primer d'ells actualment

hi ha tres glaceres a la vessant

nord-est. EI1895, el gran car

tògraf i pirineista francès F.

Schrader calculà unes 596

hectàrees de glacera a tot el

massís, i unes 388 per la, lla

vors única, del Mont Perdut.

Les actuals glaceres superior i

inferior estaven unides en una

sola massa molt més gran

que la suma de les dues

actuals. Era espectacular i

famosa la "cascada de

seracs" del front glacial, enca

ra avui present, però amb un

gruix molt més reduñ (uns 45

m al seu front, que ha perdut
en bona mesura la verticalitat).
AI massís de la Maladeta es

troba el complex glacial més

ben conservat i de major
extensió dels Pirineus. L'oro

grafia del massís determina la

presència d'un gran vessant

orientat al nord-est i, per tant,
molt favorable per a l'acumu

lació i permanència de la neu i

per a l'alimentació de les gla
ceres. Hi ha quatre glaceres
en aquest vessant, entre elles

la de l'Aneto, que és la més

extensa, amb quasi 100 Ha.

El citat Schrader, també al

1895, calculà per a aquesta
glacera 228 Ha, i unes 116

per a la de la Maladeta. Les

quatre glaceres estan molt

reduïdes en l'actualitat, com

es pot veure al quadre ante

rior, però el seu conjunt és

encara un valuosíssim i

impressionant sistema glacial.
AI llarg del segle XX s'ha

observat en les glaceres piri
nenques una forta tendència

a la reducció en la seva exten

sió i gruix, però encara són

veritables glaceres. Aquesta
clara tendència s'observa

pràcticament a totes les gla
ceres del món, i fa pensar en

la seva futura desaparició o

evolució cap a congestes,
especialment de les nostres,
més modestes. Es tracta, en

qualsevol cas, d'una evolució

natural induïda per l'escalfa

ment global del nostre plane
ta, del quall'home és almenys
parcialment responsable.
La reducció de les glaceres en

època històrica permet, en

molts casos, identificar per

fectament les morenes, que,

com ja s'ha dit, són els dipò
sits sedimentaris deixats pel
gel en el seu avanç . Moltes

de les que millor s'identifiquen
es formaren a l'anomenada

Petita Edat de Gel, període
fred que s'estengué des del

segle XVI fins a principis del

XIX, i que generà un notable

avanç de les masses de gel.

El valor
de les glaceres

Som afortunats de poder
contemplar encara a les nos

tres muntanyes aquestes joies
de la natura, que afegeixen
singularitat, varietat i bellesa a

un medi dur i rocós. No totes

són fàcils d'observar, ja que,

per la localització, a l'alta

muntanya, és necessari fer

llargues, i sovint tècniques,
caminades per arribar on es

troben. A més, romanen una

bona part de l'any cobertes

per la neu de temporada, per

la qual cosa cal esperar a

finals de l'estiu o principis de

la tardor per poder observar

directament la massa de gel
que les constitueix. Aquests
valors naturals destaquen
més si es té present que les

glaceres pirinenques són les

més meridionals d'Europa,
juntament amb una de petites
dimensions situada als

Apenins italians.
Amb la intenció de divulgar les

seves característiques i la

seva dinàmica, s'ha obert a la

localitat ribagorçana d'Eriste

(A la vall de Benasc, Osca) el

Centre d'Interpretació de les

Glaceres, i la Confederació

Hidrogràfica de l'Ebre ha ins

tal·lat a la seu de Saragossa
una exposició permanent. El

Govern d'Aragó i la Universitat

de Saragossa mantenen un

equip d'investigació sobre la

seva evolució i característi

ques climàtiques. Es tracta

doncs d'un conjunt d'esfor

ços dignes i vàlids per ajudar
a comprendre i valorar

aquests tresors, que han de

ser-ho molt especialment per
als muntanyencs.•

Javier del Valle

pertanyal
departament

de Geografia i

Ordenació

del Territori de

la Universitat de

Saragossa
Traducció de

Ramon Pascual
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Webs

- El 21 de març de 1990 les Corts

d'Aragó van convertir mitjançant la

Llei 2/1990 les glaceres aragoneses en

espais protegits sota el títol de

Monuments Naturals de les Glaceres

Pirinenques. Més informació a:

http://noticias.juridicas.com/base_d
atos/CCAA/ar-12-1990.html
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Cinquanta anys de la UEC de Bagà

La UEC de Bagà celebra enguany el

cinquantè aniversari de la seva fundació,
una efemèride que serà recordada amb
nombrosos actes i activitats que tindran
lloc entre el proper 22 de juny i el mes de
novembre del proper any 2004, data de
la inauguració oficial de la seva seu.

La UEC de Bagà es va constituir el 27 de
febrer de 1953, tot i que els seus

fundadors ja estaven ficats en el món de
l'excursionisme des de feia força temps.
Així les excursions i sortides per anar a

esquiar eren freqüents i de fet, se'ls
considera els iniciadors de la pràctica de

l'esquí al Berguedà. Durant el primer any
de vida, la UEC de Bagà comptava amb
56 socis i tenia la seva seu en unes

dependències de l'ajuntament del poble.
El primer president va ser en Benet
Casas.

El primer gran projecte de l'entitat va ser

la habilitació del refugi de Rebost.
� L'Ajuntament havia comprat feia poc la
.! cabana de Rebost, i el 7 de desembre
� de 1954 acceptaren cedir-la a la UEC
fd per 25 anys prorrogables, posant com a
::::I
::I condició que la casa s'havia d'arreglar

.� com a refugi lliure i que la pallissa serviria

� com a refugi tancat. La nstal-lacíó va

� estar a punt en menys d'un any, el
8' setembre de 1955, recorda Josep
�

Ureña, membre de la comissió del

cinquantenari de l'entitat.

A partir de llavors, la UEC de Bagà va

organitzar la primera sortida a l'estranger
per pujar la muntanya del Montblanc i, a

banda de les excursions, que van

continuar sent la principal
activitat, també va

estendre les seves

activitats a la projecció de

pel·lícules de muntanya i

escalada, l'organització
de concursos de

fotografia, campaments
per als joves i marxes de

regularitat. També es va

crear la secció d'esquí,
que durant alguns anys
va organitzar una festa
anomenada "Ball Blanc",
que tenia lloc el dia de

Cap d'Any i amb la qual es donava la

benvinguda a l'any nou.

En els primers anys d'història de l'entitat
també va ser molt importants els
diferents cursets de cançons de

muntanya o de motxilla que es van

organitzar des de l'any 1956 fins al 1965
i que van tenir un gran ressò arreu del

país. Encapçalats pel mestre Elisard
Sala, van donar a conèixer el poble,
especialment els últims anys, quan, amb
la col-laboració d'altres entitats locals, es

van estrenar el Cançoner de la Vall d'Aran

(1963) i el Cançoner de Bagà (1965),
esdeveniments que van tenir un gran
ressò mediàtic, ja que van ser

enregistrats per Ràdio Barcelona i es van

retransmetre a través de les ones per tot

el país, al mateix temps que la premsa

escrita hi dedicava també grans articles.

Aillarg de tots aquests anys, però, no tot
han estat flors i violes. Segons recorda

Josep Ureña, "com totes les entitats, ha

tingut els seus alts i baixos". No obstant,
destaca, "en la actualitat hi ha molts

elements que permeten pensar en el
futur de forma optimista". "Gràcies a

l'entrada de gent jove, ha agafat una

nova embranzida: s'organitzen sortides a

peu, en BTI, es fan cicles de

projeccions, s'organitza anualment la
Caminada Popular i la Festa Social a

Rebost", explica. Activitats, en definitiva,
que permeten que l'entitat segueixi viva.

MIG SEGLE AL CIM DE L'EVEREST
El passat 29 de maig es va celebrar el cinquantè aniversari de
la primera ascensió documentada al sostre del món, l'Everest

(8.848 metres). I diem documentada, perquè sembla encara

llunyana la data en què es resolgui el misteri de si Georg H.

Leigh Mallory i Andrew Irvine ho van aconseguir aquell 5 de

juny de 1924, 29 anys abans que el neozelandès Edmund

Hillary i el xerpa Tenzing Norgay.
Hillary formava part de l'equip britànic que, la primavera de

l'any 1953, va aproximar-se a l'Everest des del sud amb l'ob

jectiu de resoldre d'una vegada per totes en favor de la coro

na britànica la pugna amb Suïssa per conquerir per primer
cop el cim més alt de la Terra. Lexpedició, la desena britànica
a l'Everest, estava comandada pel coronel John Hunt. Amb
33 anys, el muntanyenc neozelandès, apicultor de professió,
tenia una llarga experiència tant a I'Himàlaia com als Alps.
Havia participat en l'expedició al Cho Oyu i a la expedició de
Nova Zelanda a I'Himàlaia central.

El 28 de maig, en el

segon intent de l'expedi
ció, Hillary, Tensing,
Alfred Gregory, George
Lowe i Ang Nyima van

plantar un campament
d'altura (el camp IX) a

la cresta sud-est, a

8.503 m d'altura; els
tres últims, però, tor

naren al Coll Sud.
Lendemà, divendres
29 de maig, el neoze

landès i l'experimentat
xerpa, amb l'ajut d'oxi

gen embotellat, van

sortir molt d'hora cap al
cim. A les 9 del matí ja

34 exeurs ienisrne
315



eren a I'avantcim i
una hora més tard
es van haver d'a
frontar amb allò

que Hillary va defi
nir com "la dificul
tat més formidable
de la cresta, un

esglaó de roca

d'uns dotze me

tres d'alçada, La roca, llisa i quasi inaferrable, hauria resul

tat un bon passatemps per a qualsevol grimpaire expert,
però a vuit mil metres d'altitud es convertia en una barre

ra superior a les nostres forces", El neozelandès va trobar

una escletxa i va començar a obrir via, superant el que
més tard va ser batejat com l'Esglaó de Hillary, Extenuats,
els dos alpinistes van continuar cresta amunt. Després
Hillary va escriure: "Aleshores rere un monticle que vaig
esquivar vorejant per un costat, vaig veure que la carena

es desviava cap avall i obria una panoràmica del Tibet.

Vaig mirar enlaire i just sobre nostre vam veure la forma
cònica del pic, nevat i arrodonit. Amb cautela, clavant el

piolet aquí i allà, vam fer quatre passes i Tensing i jo ja
érem al cim",
Coincidint amb la commemoració d'aquesta efemèride,
l'alpinista català Sergi Mingote, va coronar l'Everest el pas
sat 22 de maig, En aquest cas, l'expedició Everest 50,
també va ser pionera, ja que l'arribada al cim de Mingote
va ser retransmesa en directe per televisió per primer cop
en la història, en aquest cas per Televisió de Catalunya,
Així mateix, l'alpinista de Parets del Vallès, que assolia el

cim per segon cop, aconseguia d'aquesta manera coro

nar l'Everest per les dues cares, la nord i la sud,
Televisió de Catalunya esperava poder retransmetre en

directe l'arribada al cim, pocs dies després, d'una altra

expedició catalana, Tarragona 2003 al Sostre del Món,
però en aquest cas els expedicionaris no van tenir tanta

sort i van haver d'abandonar sense poder fer cim,

JORNADA DE PROTESTA DE LA FEEC

Arran de l'aprovació i entrada en vigor, el passat mes de

febrer del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) d'Aigüestortes,
que regula els usos i activitats en aquest espai protegit, la

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha

convocat el que ha batejat com una Trobada Reivindicativa

peilliure i responsable accés a la muntanya, que tindrà lloc

els propers dies 5 i 6 de juliol al mateix parc,
Els responsables federatius justifiquen aquesta protesta
"davant de la pressió que pateix el món excursionista amb

exemples recents com l'aprovació del PRUG

d'Aigüestortes a el decret regulador de les activitats físi

coesportives en el medi natural, i el rebuig a les ai-lega
cions presentades fins ara per la FEEC ". Així mateix, amb

la protesta pretenen "defensar l'accés lliure, respectuós i

responsable a la muntanya i fer valer la tradició històrica
de l'excursionisme"
Durant dues jomades es faran diferents activitats, de caire
lúdic i reivindicatiu, Així, dissabte 5 de juliol, es faran acti
vitats de muntanya organitzades per les entitats excursio
nistes i l'endemà diumenge 6 de juliol hi haurà una con

centració davant l'oficina del parc a Boí, per la lectura i

lliurament d'un manifest reivindicatiu a la direcció del parc,

les recull el Diccionari d'escalada esporti
va editat per la Direcció General de

Política Lingüística, No hi surt acceptat el

mot llarg sol, però sí llarg de via, llarg de

corda i també el sinònim tirada, Tampoc hi

surten les paraules primera, "hem fet una

primera", artificial, que surt només amb

adjectius, Però aquestes paraules ja estan

completament integrades en l'argot dels

escaladors,

En fi, un altre dia continuarem perquè és

una llàstima fer servir ellèxic estranger i no

el nostre vocabulari.

El lèxic de I Jescalada en roca per ConcepcíóArnau

El lèxic del món de l'escalada és ple de

neoloqismes. Pensem que valdria la pena

conèixer algunes de les seves equivalèn
cies al català,

Del francès tenim el terme catalanitzat

ràpel que consisteix en una tècnica de

descens, Del ramonatge, n'hem de dir

pas de xemeneia que és la tècnica utilitza

da per ascendir aprofitant les xemeneies

amples, Boulder és una paraula importada
pels escaladors americans, la traducció en

català és pas de bloc, pas de gran dificul

tat. Assegurar-se en top rope és assegu

rar-se amb corda per dalt.

Són termes d'argot: fer la moto, quan les

cames ens tremolen, Rot punkt, escalada

neta, tècnica d'escalada d'una via sense

cap punt d'ajuda artificial. Free climbing,
escalada lliure, escalada que es caracte

ritza per l'ús exclusiu de mans i peus per

agafar-se, Fer el io-io, escalada d'un pas

en què l'escalador s'assegura per un punt
situat damunt seu,

Del material d'escalada destaquem: bau

drier que és un talabard a arnès (que és

més complet), peus de gat (calçat carac

terístic de l'escalador), Hi ha algunes
paraules noves que només han sofert una

adaptació fonètica com bang-bang (pitó
en forma de V), friend (pitó d'expansió),
maillon (anella rnetàl-lica), etc,

Les paraules presa, punt de reunió, via ja

amb la col-Ioboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Marboré
(3.248 m)

per l'aresta Passet
Cartografia: Gavarnie-Néouvielle.
Esc. 1:25000. IGN

Bibliografia: Vignemale - Monte
Perdido de R. Ollivier. Guies CEC.
Los Pirineos, las 100

mejores. De P. Bellejon. Ed.
Martínez ROca.
-Accés: Per a l'dJWOXÏmació cal

arribar al r¡fugi de Sarradets o de la
bretxa de Roland. S'iii puja en

quatre hores des de l'estació d'esquí
de Gavarnie passant pel coll de

Bujaruelo, o bé des de la vall de

Bujaruelo al vessant aragonès pel
mateix coll.

_""'- ...._ __ _.Ió'

Olot - Girona
en BTT

la Garrotxa.
la Selva i el Gironès

Recorregut: 54 km, deis quals el
80% és de suau baixada
Horari: unes 5 h
Desnivell: 118 m de pujada i 513

m de baixada

Tipus de ferm: generalment, terra

compactada. L'ascensió a la cota

màxima, el port d'en Bas a 588 m

esfa en un. curt tram asfaltat d'uns
2 o 3 km

Horari: unes 6 hores
Desnivell: 800 m

Dificultat:.fàcil caminada per valls i

restes àt:nplies sense dificultat
Època: estiu i tardor

Cartografia: Cerdagne =Capcir , Esc:
1:50.000.Éd. Randonnées

Pyrenéennes. IGN.
Accés: s'hi accedeix per una pista
for tal en bon estat qtte arrenca 1 km

Época: tot l'any, evitar els mesos de
més calor preferiblement
Accés: És dificil plantejar-se
l'activitat sense haver d'anar amb
dos cotxes o desfer el trajecte. La

soluciô pot ser el transport públic, a

Girona hi ha Renfe i fins a Olot,
autobusos de l'empresa Teisa. Des

de Barcelona surten diàriament els
autobusos de Garrotxa Exprés.

Tarbésou
(2.364 m)

l'Aude

més amunt del poble de Mijànes, que
trobem baixant del coll de Pailheres, a

15 km d'Ax les Termes. És més curt

passant per Mont Lluís, Puyvalador i

Quérigut. Dos km després d'aquest
poble arrenca la pista forestal que
puja al rifugi lliure de Laurenti (s'hi
pot dormir i menjar) i, 5 km més

enllà, a l'inici de la nostra vall.



Descripció: Via d'escalada clàssica que condueix al

cim principal del circ de Gavarnie. Recomanable

per l'ambient i les vistes, impressionants. Una

escalada segura sense gran dificultat tècnica.

Del refugi de Sarradets, a 2.587 m, guanyem el

segon nivell del circ, que segueix la base de la

torre de Marboré.Avancem sobre pendents
inclinats de neu, que a finals d'estiu poden haver

deixat pas a neu dura a gelada; per tant, atenció.

En acabar-se el ressalt cal trobar pas en un sistema

de cornises fàcils que travessen horitzontalment en

direcció a la gelera de la Casacada, que guanyem

en un lleuger descens. Aquesta gelera es troba

tancada a l'altra banda pel contrafort que baixa del

Marboré i per on discorre la via. El contrafort és

trencat per la bretxa Passet a 2.778 m, on

comença la via i a la qual accedim per un

característic corredor de neu de 40°. (2h 30').

Descripció: Aquest itinerari inaugurat l'any
1997 segueix l' abandonada línia de ferrocarril

que anava de Girona fins a Olot, coneguda
popularment com el tren d'Olot. Fou posada
en servei l'any 1911 i abandonada per la baixa

rendibilitat el juliol de 1969. Alilarg del seu

recorregut comptava amb deu estacions i dotze

baixadors.

L'itinerari arrenca a Olot, a l'explanada que hi

ha a la riba del riu Fluvià davant de l'antiga
estació del carrilet. Sortim per una zona obaga
espectacular, sota gegantins plataners a la riba

del Fluvià. Ens endinsem a la Baixa Garrotxa

entre camps de moresc i travessem les Preses,
on a l'antiga estació hi ha un centre d'informa

ció turística. Després fem la volta a Sant Esteve

d'en Bas, zona de masies plenes d'encant on és

fàcil veure vaques pasturant. Després ve l' única

pujada forta del dia, que, evitant fer-nos passar

Descripció: Itinerari bonic i divers que ens

donarà una àmplia visió d'aquest racó dels

Pirineus, l'Aude, al qual rarament ens apropem.
La vall, el nom de la quai no consta al mapa,
s'inicia a 1.565 m, en un clar revolt d'aquesta
llarga pista que recorre horitzontalment el bosc

de Bragues i que dóna accés a tot un seguit de

valls laterals que us convidem a explorar. A

l'estiu, de ben segur hi haurà força cotxes. El

carni, ben marcat, segueix el riu i guanya alçada
per dins d'un bosc d'avets. Quan desapareix el

bosc ens trobem un llarg pla on regna el neret

i les marmotes campen arreu. Al final del pla
hem de remuntar cap a la solitària vall que s'o

bre al sud-oest. La vall, després de passar per
uns aiguamolls, peillac de I'Estanyet (un bon

lloc per descansar) i per un fals coll que amaga
un altre petit llac, porta al coll de l'Egue, a

2.121 m (2 h 30'-3 h). Del coll estant tenim

vistes sobre els grans cims de l'Arieja i sobre la

Situats a la bretxa, no hem de pujar recte amunt,

sinó que hem de flanquejar horitzontalment cap a

la nostra dreta (oest) seguint una sèrie de canals

fins a situar-nos, uns 40 m més enllà, al fil de

l'aresta. La via discorre en el primer tram pel fil de

l'aresta aèria, però no és gaire dificil. Trobarem un

sistema de blocs i fissures evidents fins a la base

d'un gendarme. Cal estar atent,ja que és la part
més complicada de l' escalada i la manca d'espai
d'aquestes fitxes fan impossible detallar més la via

(mireu la bibliografia recomanada). La tendència

de la via, després d'haver baixat uns 2 a 3 m per

una senzilla xemeneia, és seguir l'aresta i quan

esdevé massa dreta en sortim per unes feixes

horitzontals cap a la dreta amb bones preses (III
sup.). Arribem a una bona plataforma per a una

reunió a la base del gendarme, que esquivem per

sota. Per tarnal' a guanyar l'aresta cal remuntar una

nova xemeneia d'excel-lent roca (IV). Flanquegem
un segon gendarme que extraploma i en retornar

a l'aresta tot esdevé més fàcil. Una darrera escalada

porta a una plataforma on fa cap la via que ve de

la gelera de la Cascada. Un corredor ombrívol

amb neu i pedres desemboca al coll i en 15' al

cim del Marboré. El descens fins a la bretxa de

Roland (2h 30') és llarg i perdedor sinó coneixem

el vessant sud. Atenció.!

Pasqual Garriga

Pasteral i ens deixa a la vall del Ter que ja no

abandonarem fins al final. A partir d'Anglès, al

km 37, el carril-bici va paral-lel a la carretera

nacional, és fa planer, sorollós i perd
interès. Passat Bescanó, però, encara

trobem un tram molt bonic a la

vora del riu, entre pollancres, és la

Devesa de Girona. Quan s'acaba

trobem un trencall: a l'esquerra,
Girona a 2 km, i a la dreta,

Salt a 1 km, final alter

natiu que ens estalvia

endinsar-nos a la ciu

tat.

pel túnel del tren, ens porta per unes fortes

rampes asfaltades al port d'en Bas, tot seguint
el traçat abandonat de la carretera. Hi ha un

bar on reposar del curt i alhora intens esforç.
Poc més endavant passem per l'església
romànica de Sant Miquel de la Pineda (a
la fotografia). El carril bici no té pèr
dua. Travessem Sant Feliu de

Pallerols, que té un notable centre

històric, i tot seguit passem sota el

castell d'Hostoles. El carril fa baixada

i anem ràpids seguint la vall del riu

Brugent. Canviem de vessant diverses

vegades, recorrent força trams ombrívols i

silenciosos, allunyats de la carretera. Hi ha

també bonics ponts en molt bon estat de

conservació. Però tot això s'acaba a Amer

(km 25), on finalitza el tram potser més inte

ressant. La vall s' eixampla sota el pantà del

Pasqual Garriga

veïna Dent d'Orlú. Encarem el nord per seguir
l'ampla l'aresta que separa les dues valls i asso

lim el Roc de Bragues, de 2.170 m. El cim

domina els grans estanys que trobarem en bai

xar: el Bleu, el Noir i el Rabassoles. Seguim
carenejant cap al nord, passem un segon ressalt
anònim i encarem, ara per una ampla llamada,
el nostre objectiu: el Tarbésou, cim modest en

altura, 2.364 m, però ric en vistes. Al nord des

cobrim grans pendents herbosos que acullen

l'estació d'esquí d'Ascou -Pailhères, més enllà
el coll de Pailhères; a l' est, la solitària vall de
Bac de l'Orri. Tot plegat és un conjunt harrno

niós i bell que ens promet noves sorpreses.
Baixem cap al sud per un marcat carni que
retorna a la nostra vall per pendents herbosos.

Passem a tocar dels estanys, primer el Noir

(negre) després el Bleu, on la calor de l'estiu

convida a un irresistible bany. Després de per
dre aitura passem pel de Rabassoles i finalment

davallem aillarg pla que havíem abandonat el

matí on retrobem el carni al cotxe.

Pasqual Garriga
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Pedraforca
Joan Miquel Dalmau

Editorial BarrabésJebrer 2003

210 x 150 mm, 271 pàgines en

color

Catalunya vertical

Joan Jover
Collecdó Azinntt, 43

Edicions Cossetània.febrer 2003

225 x 120 mm, 263 pàgines en b/n

Per fi superem la limitació que

arrossegàvem de fa anys esca

lant els pollegons de la forca
més famosa amb aquella
entranyable però modesta

guia negra d'Aetes

Pleniluni, a amb fotocò

pies de revistes per als nous

itineraris. Ara queden tots junts recollits

i ben acotats sobre tocografies en color.Tot i cen-

trar-se essencialment en les escalades en roca, inclou un

núnim recull de les cascades de gel que en són veïnes hivernals. El

llibre segueix el mateix format i estil que elmateix autor i editorial

dedicaven fa dos anys als 3.404 metres de l'Aneto, però aquest cop
amb uns acabats més acurats, cosa que el converteix, afortunadament, en

una obra més polida. És realment de lamentar la manca de sensibilitat de

no editar-lo també en català, essent un massís tan singular de l'alpinis
me a Catalunya.

Supera àmpliament el treball pre

cedent, de 12 anys enrere, de les

55 Escales a Catalunya editades a

Aetos-Pleniluni. Aquesta guia
recull 136 escalades en I'àmbit

del Principat de Catalunya en el

sentit ampli. La tria, en un camp

passional com l'escalada, no pot
deixar de ser molt subjectiva

però, en tot cas, assoleix plena representativitat de les vies

que, per motius variats, destaquen arreu dels massissos rocosos més

emblemàtics.Joan Jover, amb llarga experiència i potser per militància,
aposta per l'austeritat descriptiva: explicacions sintètiques i sense

incloure ressenya, sinó traçant la via sobre fotografies fetes des de bones

perspectives. Potser serà millor garantia per gaudir una aventura més

completa en cada escalada, però fa témer el rise que els itineraris menys
evidents o fressats puguin quedar amb indefinicions massa àmplies.

MarcJaneras Casanova

MJe.

Vallhiuerna - Molières - Besiberri

Josep Tera i Camins

Edicions Prames, 2003

190 x 110 mm. 264 pàgines en b/n

Caminades per la Noguera
Francesc Antillach i Antònia

Ortiz

Col-lecaô Azimut, 46

Edicions Cossetània.febrer 2003

225 x 120 l'nm. 132 pàgines en b/n Amb aquest volum l'autor dóna continuïtat a les

guies del CEC - Montblanc Martín de les diverses

èpoques, que deixaven un forat entre el Pallars

Aran i la Maladeta-Aneto. L'estil i I' estructuració

del contingut són ben similars a la sèrie de llibres

blanc i vermells: el text descriptiu i els itineraris

marcats sobre fotografies. L'àmbit que cobreix

se centra a l'entorn de la Vall de Barraves, a

banda i banda de la capçalera de la Noguera
Ribagorçana, tot i que gravita lleugerament
més a ponent. En resum, aquest recull d'ex

cursions per valls, d'ascensions a un bon

nombre de cims i de travesses de colls a

totes altituds, cobreix un espai que havia

quedat un xic buit i que ara s'ha vist

equipat amb el nou refugi de Besiberri.

Amb el format i estil d'altres guies itine

ràries precedents en aquesta sèrie, aquest
volum fixa la mirada en la comarca de la

Noguera. Si bé ofereix força informació

del Montsec, ja és més escassa la d'altres

relleus d'aquest paisatge dominat per la

geologia. Els autors deriven aquestes cami-

nades de l'activitat local del Centre Excursionista de Balaguer. Però

amb 13 excursions tampoc pot allunyar-se massa dels indrets més cone

guts. Aquestes terres aniran rebent cada cop més visitants, en particular
amb la construcció del nou observatori astronòmic.

MJC

MJC

Els molins hidràulics de la vall del Bastareny
per Gener Aymamí i Domingo amb la col-Iaboració

d'Arterní Jaumà i Cuyàs
Associació Medieval de Bagà, Bagà, 2002

229 x 149 mm. 70 pàgs, ii-lustrat

Pel Pirinell Aragonès
de Juli Soler i Santaló

Edicions Cossetània, Vcllls, 2002

210 x 122 l'nm. 104 pàgs.

Ha estat un encert el recollir els articles publicats al butlletí del CEC per

Juli Soler i Santaló per donar a conèixer el descobriment del Pirineu

aragonès. A un entusiasta enamorat de l'alta muntanya, la descripció de

les excursions de Juli Soler explicades amb una meticulositat sensible el

€�{cop, la grandiositat i bellesa dels quals copsem i ens tornen a

través de les ratlles del primer català que hi va pujar. No s cap llibre

Gener Aymanú i Domingo, estudiós de les indústries tradicionals com

les fargues i els molins, aquests darrers tant si son de vent com hidràulics,
ens fa saber, amb la collaboració d'ArtemiJawnà, la laboriositat pretèri
ta de la vall del Bastareny i dels seus habitants. La vila de Bagà, tan lli

gada a la Unió Excursionista de Catalunya. continua sent un niu de sor

preses per a tots nosaltres

converteix novament en descobridor d'indrets que hem visitat

nostàlgic, si no d'una remarcable actualitat.

Jaume Ramon i Morros



Les Dones del Shisha
Sílvia Ferrandis

Edicions La Magrana - National Geographic, març 2003

230 x 160 mm. 174 pàgines en b/n, plec central deJotos en color

El gener del 2002, la primera portada de la nova època de la revista Excursionisme

recollia aquesta exitosa expedició amb una bonica fotografia d'uns penitents de

gel. Un breu article ens esbossava com havia anat l'ascensió al Shisha Pangma que
materialitzava un somni nascut a la UEC de Barcelona.Amb els seus vuit mil

metres d'altitud, no va poder esgotar la força i l'entusiasme de les nou alpinistes
catalanes, que van formar un grup íntegrament femení, incloent-hi tot l'equip
de suport.Ara en podrem saber tots els detalls amb la crònica escrita per la met

gessa de l'expedició i conèixer tots els vessants de la muntanya, des del més tèc
nic o esportiu fins al més íntim i personal. Eillibre ens condueix perfectament
alllarg d'aquest aprenentage aventurer, i en resulta una lectura agradable, clara

i precisa. Ja en el retorn, girant-se a veure un cop més la "seva" muntanya per
tal d'acomiadar-se'n, resumeix: "L'havia estat mirant durant molts dies, pri
mer amb terror, després amb intriga, posteriorment amb familiaritat i final

ment amb gratitud".

..... Webs de motxilla
TRAVESSES (1) per Maria ëenyarro]a

Diuen que "a l'estiu tota cuca viu". I per a qui vulgui dedi
car les vacances o algun temps lliure a trescar per les

muntanyes fent travesses, aquí van algunes propostes d'i
tineraris a Catalunya o que hi passen.
Per creuar el Pirineu del Mediterrani fins a l'Atlàntic, res

com el famós GR11. També hi ha l'Alta Ruta Pirenaica i el
GR-10, dos itineraris des d'Hendaia fins a Banyuls-sur
Mer pel Pirineu francès, que en alguns trams es toquen i/o
creuen amb el GR-11. L'Alta Ruta no baixa tant a les valls,
manté més l'alçada i no implica tants desnivells acumulats
d'anar pujant i baixant, però potser és més d'alta muntan

ya pura i dura, i no sembla que tingui tanta oferta d'allot

jament com el GR-11. Per això ens concentrarem en el

GR-11, un recorregut pel vessant sud del Pirineu, que en

algun tram requereix coneixements de tècniques d'alta

muntanya, i en 825 km va del cap d'Híguer (Euskadi) fins
al cap de Creus (o viceversa). A [i;J••!1lb-

4.f1Il:wJgD.M�'fI' trobarem comentaris sobre el GR-
11: itinerari, logística, recomanacions i bibliografia, tan per
fer-lo a peu com en BD o a cavall. D'altra banda,

ofereix el relat de la cami
nada d'un madrileny pel GR-11 íntegre, amb fotos. A més,

és una

website de molt bona reputació, dedicada íntegrament a

GR i al senderisme. Inclou la descripció del tram català del
GR-11 , tan la ruta principal com les seves variants, amb
informació detallada de les etapes. Una altra website
sobre senderisme a Catalunya, • •. r;-��oo"d".

, compta amb fitxes

tècniques de les etapes del GR-11 a Catalunya, inclou
informació de punts d'interès per visitar durant el recorre

gut, transports públics, allotjaments, fotos de cada etapa,
altres observacions força encertades, així com informació
dels altres GR a Catalunya. A

"", trobem una explica-
ció del recorregut pel GR-11 (ells en diuen Transpirenaica)
d'un club de BD del País Valencià. Dóna informació molt
útil d'allotjaments, amb comentaris, telefons de contacte,
etc. De cara a planificar les etapes, però, cal tenir en

compte que ells ho han fet amb bici, amb etapes de més
de 50km cada dia. I finalment,

MJG

compta amb una descripció de l'itinerari del GR-11, fotos,
i un mapa esquemàtic del pas del GR pel Parc Nacional
d'Ordesa.
També al Pirineu, el 1987 la travessa pels nou refugis del
Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, amb un reco

rregut d'uns 55 quilòmetres i un desnivell acumulat d'uns
9.200 m, va ser batejada com "Carros de foc". A la seva

website oficial, s'expliquen les dues

categories de la prova: "Open" (sense límit de temps), pun
tuable entre el 14 de juny i el 21 de setembre, i la "Sky
Runner" per fer la travessa en menys de 24 hores, amb

rànquing obert entre el 30 d'agost i el 20 de setembre.
També hi trobarem el reglament, plans d'entrenament, con

sells sobre material, hidratació, nutrició, informació dels

refugis del parc, croquis amb els desnivells i breus explica
cions de l'itinerari, classificació en categoria "Sky Runner"
dels darrers tres anys, piades d'alguns participants, fotos

panoràmiques, inscripció via internet, reserva de places als

refugis, contacte amb guies acompanyants i més.

Enguany s'ha posat en marxa una iniciativa similar al parc
natural del Cadí-Moixeró anomenada Cavalls del Vent.

Aquesta travessa uneix els vuit refugis del parc, amb un iti

nerari senyalitzat de 97 km i un desnivell acumulat de
10.000m. Està previst que entri en funcionament 1'1 de

juny, amb classificació oberta fins el 30 de setembre. La
seva web oficial és • . En redactar

aquest article encara no està disponible i ha estat impos
sible accedir-hi. Confiem que vosaltres tingueu més sort.
Una altra possible travessa interessant és el camí de la
Xarxa de Parcs Naturals, creada conjuntament el 2002 per
la FEEC i la Diputació de Barcelona. És un itinerari circular
de gairebé 400 quilòmetres que seguint trams de senders
de gran recorregut uneix els 14 Parcs Naturals i espais
naturals de la província de Barcelona. Més informació a

, amb fitxes tècniques de les 28
etapes, indicacions sobre grau de dificultat, quilòmetres,
temps previst, desnivell acumulat, itinerari, i un croquis
que també ofereix dades sobre l'aproximació a l'inici de la
ruta, serveis i llocs d'interès.

Apa, doncs, a gaudir-ne!!!
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