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KCURSIONISTA DE CATALUNYA
CATALANA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

\/tía de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Telèfon 93 454 32 47 - 08011 Barcelona
www.unioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

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

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

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a
Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65

08011 Barcelona
Internet: www.uecbarcelona.org
e-mail: junta@uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 1012
08014 Barcelona.

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

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

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona

Internet: www.uechorta.com

MATARÓ
Nou,29

Telèfon 93 796 1430
08301 Mataró

Internet: www.geocites.com/uecmataro/
.

e-mail: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA
Santa Àgata, 30

Telèfon 93 217 56 50
08012 Barcelona

Internet: www.uecgracia.org
e-mail: secretaria.uecgracia@tiscali.es

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

Telèfon 93 377 94 52
08940 Cornellà de U.

e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18

08695 Bagà
TORTOSA

Argentina, 8
Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa
internet: www.uectortosa.org
e-mail: info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT
Plaça Blanes, 7

Telèfon
08820.El Prat de Uobregat

internet: www.gueb.de/uecprat
e-mail: uecprat@terra.es

VALL DEL TENES
Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50
08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es

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

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan,
el Port _ Lliure

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

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera

Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

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

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646 744669

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 73 67 14 - 93 759 12 34

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 808816-
977267128

NORMES DE PUBLICACIÓ

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

Les persones que vulguin cot-ieborer amb e/ seus tre

balls a opinions a /a revista Excursionisme han de tenir

present e/s següents aspectes forma/s:

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 (preferiblernent en dia

positiva), les quals hauran d'anaracompanyades
amb el text de peu de fotografia. La resta de mate

rial gràfic (croquis, mapés, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent
text de peu.

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu e/ full per registrar e/s vostres articles a/es
secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

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

08011 Barcelona

Correu electrònic:
AIE: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda

al Tel. 93454 32 47
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La Cova del Frare
I les seves falses pintures rupestres
per J. Bustos

De Lhasa a

amb bicicleta
per C. Sales
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Com ja hem anunciat en anteriors edicions d'exeursío

nísme, enguany celebrem els cent anys des que l'entitat

Avant inicià la seva fundació. Posteriorment Avant i quatre
entitats més, s'uniren per formar la Unió Excursionista de

Barcelona, que més endavant va ajuntar-se amb altres enti
tats de fora de la capital catalana i va passar a denominar-se
Unió Excursionista de Catalunya, moment en què es va

crear el característic símbol format per les tres primeres lle
tres de la nostra denominació, UEC.

Cent anys marquen una fita històrica per a tota entitat o ins

titució. Aporten solera, prestigi, i reconeixement social. En el

nostre cas creiem que els cents anys de la UEC, entitat guar
donada amb la Creu de Sant Jordi, és també un motiu de

satisfacció i orgull per a nosaltres, però també per a tota la

ciutadania catalana.

En les èpoques de foscor que els catalans vam patir per
imposició militar, la UEC va ser refugi de moltes associa

cions, activitats, i reivindicacions, que van tenir cabuda sota

el mantell d'una entitat excursionista, tot i que no estaven

exemptes de risc i de les inspeccions governatives.

Posteriorment, i ja en la democràcia, aquesta entitat, que per
estatuts es declarava sense vinculació política, es definia

per altra banda com a patriòtica i catalana. És per això que
sempre ha estat i vol estar al servei de Catalunya. En els

temps actuals, la UEC, fidel a les nostres arrels centenàries,
treballa en la mesura de les seves possibilitats per un refor

çament de les nostres llibertats, per la defensa de la nostra

llengua i per una identitat total catalana. La UEC, en el trans
curs de la seva història, ha tingut molts personatges i espor
tistes de relleu, però també molts socis i sòcies anònims
identificats sempre amb els valors de l'entitat i amb les seves
activitats culturals i esportives. Des d'aquí els volem expres
sar el nostre reconeixement i aqraïrnent.

Però després de cent anys i en els moments actuals, ens cal

preguntar, quin futur espera a les entitats excursionistes i a la

UEC entre elles. Els temps han canviat. Abans no existien ni

els mitjans, ni la facilitat actual de comunicacions. Per orga
nitzar una sortida a la muntanya, era necessari planificar-la i

això implicava reunir-se abans en grups en un local, trobar els
mitjans de transport -quasi sempre públics-, disposar de més

temps per a les marxes d'aproximació, etc. Actualment no és
així. Els vehicles de propietat i les millors comunicacions, fan
que com a molt en dues hores puguem assolir totes les mun

tanyes catalanes. Els telèfons i internet fan molt més fàcil les
comunicacions entre els excursionistes i moltes vegades ja no

són necessàries les reunions prèvies a unes sortides.
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Tenim també una oferta molt àmplia dels denominats esports
d'aventura, que desenvolupen comercialment activitats lúdi

ques que abans feien les entitats excursionistes. I per la seva

banda, les institucions públiques, diputacions, ajuntaments,
també han agafat parcel·les, organitzant sortides, recorreguts
per senders, marxes, descobertes de parcs naturals, etc.

Les actuals legislacions no ajuden gaire els excursionistes, o
si més no, no hi posen facilitats. És el cas del decret 56/2003

de la Generalitat on es regulen les activitats fisico esportives
en el medi natural, i que es va aplicar sense tenir en compte
els suggeriments i els consells del col·lectiu excursionista.

Davant d'aquestes realitats, què podem fer les entitats per
revitalitzar-nos? Nosaltres creiem que hem de treballar per
assolir almenys dos punts fonamentals:

1. Donar molts i bons serveis i atractives activitats als nos

tres associats

Per això és necessari que les entitats tinguin un volum

adequat de massa social que els faciliti l'obtenció de sufi

cients recursos, subvencions, patrocinis, concerts econò
mics i facilitats en descomptes, promocions de productes
i serveis. Cal també professionalitzar la gestió de les jun
tes directives, endegar campanyes de promoció i publici
tat o millorar l'accés als mitjans de comunicació. I al

mateix temps hem d'oferir un gran ventall de possibilitats
en la realització d'activitats de formació, esportives, cultu
rals i lúdiques. En una paraula, adaptar-nos als temps i a

les necessitats actuals.

2. Mantenir i fomentar l'esperit identitari cap a l'entitat
Que els socis se sentin identificats, i que percebin com a

un honor i un orgull el fet de pertànyer a l'associació. A

aquest punt s'hi pot arribar per fidelitat a la entitat, per
raons generacionals o hereditàries, però també molt per
l'èxit o la brillantor aconseguida en actes, publicacions,
competicions, expedicions o tota mena d'activitats prò
pies del nostre col·lectiu.

La UEC, al Fòrum 2000, es va plantejar actuar en aquests
dos camps. Esperem que les circumstàncies ens ajudin a

aconseguir-ho, per tal que en el futur es pugui arribar a com
memorar un altre centenari.

Moltes gràcies a tots

Ramon Prieto i Gusi
President de la Unió Excursionista de Catalunya
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No insistirem avui en la necessitat d'una política
territorial equilibrada i sostenible. No repetirem, doncs,
que ens cal vetllar per un desenvolupament del país
-de tot el país- fomentant usos variats que alhora es

puguin prolongar en el temps sense provocar

problemes d'aquells que --com boles de neu lliscant

pendent avall-, com més va, més grossos es fan.

I no ho farem perquè enguany ha estat la realitat,
tossuda i insolent, qui s'ha manifestat. I ho ha fet per
si algú encara creia en les bondats d'una economia

basada quasi exclusivament en el turisme, per si algú
encara creia que el creixement d'aital economia podia
ser il·limitat i per si algú encara creia que la

massificació podia ser un valor afegit.

Parlem, diguem-ho ja, del col· lapse que va viure l'Aran

a començaments d'aquest any 2004. Parlem, doncs,
del model econòmic aranès -o de l'andorrà. Uns

models que no semblen considerar cap límit per al

•

dòmita
creixement. Uns models que, paradoxalment, porten
en el seu èxit la llavor del seu fracàs. Un èxit mesurat

pel nombre de visitants -encara que aquest nombre

porti al col· lapse- i que es basa en el reclam d'un

entorn natural desprotegit davant la gran afluència que

genera -i que, d'aquesta manera, perd l'atractiu.

De la nostra costa algú va dir que era brava i com a tal

es va vendre. Esbraveït sota capes d'asfalt i de ciment,
el nostre litoral ja fa temps que ha perdut aquell reclam.
De la nostra muntanya podríem dir que és indòmita.

D'aquí a uns anys, els turistes que la contemplaran des
d'un dels restaurants rotatoris instal·lats a qualsevol
cim pirinenc i al qual hauran accedit amb telefèric des
d'un pàrquing, no se sentiran estafats? Haurem fet

malbé un entorn, un paisatge ... però no haurem mort

també la gallina dels ous d'or?

I és que, quan es tracta d'activar una economia, hi ha
motors que, a la llarga, resulten paralitzants.

segona onada
Un dia, fa poc, vam obrir els ulls i ens vam adonar que
el país s'havia transformat i se'ns havia convertit en un

centre d'atracció migratòria internacional. Cal dir que, si

bé en l'àmbit estatal això representava un canvi en el

sentit d'aquests corrents, en l'àmbit nacional el canvi

es limitava a l'origen d'aquests corrents que, de

peninsulars, passaven a ser extrapeninsulars.
\

Aquelles primeres onades d'immigrants que a partir
dels 60 van fer cap al Principat des d'arreu de la

Península van poder trobar en el tramat d'associacions
d'aleshores (polítiques, sindicals, veïnals, culturals,
esportives ... ) una porta d'entrada a una societat que
mostrava amb aquelles entitats la seva cara més
acollidora.

La segona onada immigratòria no té l'homogeneïtat
que tenia la primera, és més variada i troba, a més,
barreres culturals de més abast. D'altra banda el país

on fa cap, si bé té un nivell econòmic superior al

d'aquells temps també ofereix un tarannà més
individualista.

Les circumstàncies, doncs, no són les mateixes. Per

això, i encetant el debat que el Fòrum 2004 vol

promoure sobre multiculturalitat, voldríem fer una
reflexió a propòsit del paper que l'associacionisme pot
tenir avui en l'acolliment d'aquesta població
nouvinguda. ¿Tornaran a ser les entitats els espais
d'acolliment, d'intercanvi i de relació entre uns i altres

que ja van ser?

Si no s'obren les portes, si no es facilita aquesta
entrada, si no es fomenta el desig d'entrar-hi ... ens

podrem trobar un bon dia amb dues trames ben
diferenciades d'associacions, sense imbricació, formant
part de sengles societats, coexistents però no

interconnectades.
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Primera jornada

Accés a la vall i al refugi de Baiau

Deixarem el cotxe on la neu no ens

permeti avançar més a la pista que
surt d'Àneu i va fins al pla de Boet.

El més normal és deixar-lo al pont
de la Farga (1.480 m) o al pla de la

Selva (1.700 m). Des de qualsevol
d'aquests punts, seguirem cap al

pla de Boet, al final de la pista, on,
al cap d'unes 2 o 3 hores, segons
quin sigui el punt de sortida, troba
rem el refugi de Vall Ferrera (1.940
m). Si volem accedir al refugi, que
es troba a l'altre vessant de la vall,
s'ha de creuar el pont de Boet

seguint uns cartells indicadors i un

camí evident que hi porta. Nosal

tres seguirem per la pista fins al pla
de Boet l, al revolt més marcat de
la pista, que gira, hi trobarem un

indicador del començament del
camí cap a Baiau, que és fitat i

marcat amb els senyals del GR.
AI mateix pla de Boet hi ha una

cabana que pot servir de refugi si .

us agafa la nit amb el mantell de

foscor ple d'estels; o potser tan

sols per passar una nit diferent,
austera i en comunió amb l'entorn,

gaudint de les sensacions que us

transmetin els sentits.

Sortint del revolt anirem flanquejant,
seguint el vessant, més aviat en

pujada, fins a arribar al bosc del

contrafort que separa el pla de Boet

del d'Arcalís. Trobarem un torrent

que remuntarem una mica abans
de travessar-lo, per anar a buscar

una línia esclarida enmig del bosc,
per on passa el camí. El pla
d'Arcalís el travessarem en direcció

est, cap a una petita vall, la primera
de la dreta, que surt del final del

serrat del clot de l'Olia, que baixa

del pic de Gerri. L'agafarem no pel
fons de la vall, sinó pel vessant dret
sobre el riu, un tram boscós i força
ben senyalat.
Un cop arribats al pla de Baiau, el

travessfrem en direcció al port de

Boet, per agafar la vall, pel vessant
dret, en pujada; i seguirem pujant
fins on la vall fa un gir cap al circ de

Baiau, on també girarem i continua
rem remuntant-la per anar a buscar
els estanys d'Ascorbes. Passarem

pels estanys i continuarem flanque-



jant en direcció al coll que queda a

la dreta del tossal on és el refugi
bivac de Baiau, i des d'aquí puja
rem per la carena per arribar-hi.

Temps estimat des del

pla de Boet: de 2 h a 2 h 30'

El circ és un lloc excel· lent per a la

pràctica de l'esquí de muntanya.
L'orientació nord i el fet que sigui
un circ tancat permeten una bona

conservació de la neu al llarg de la

temporada. El refugi bivac Josep
Maria Montfort, a 2.517 metres i

situat al bell mig del circ, rodejat
pels estanys circumdants, és un

-Ascens
- Descens

punt de sortida per fer tots els cims

dels voltants. De construcció

metàl-lica, seguint el model clàssic
de refugi bivac, està ben equipat i

és molt còmode i agradable per
passar-hi una vetllada a la claror
de les espelmes tot comentant his
tòries o aventures amb els com

panys. Un altre aspecte que el fa

atractiu, sobretot per als amants de
la tranquil-litat, és la poca gent que
a l'hivern hi fa estada. Això permet
retrobar l'esperit i la serenor de la

muntanya, lluny de les gentades
dels refugis més accessibles i amb
més comoditats.

text i fotografies de Bernat Ros

També es pot accedir al circ per
Andorra, des d'Arinsal per la porte
lla de Baiau; des de França per la

vall de Soulcen, fent el port de

Boet, o des de Tor, pel barranc de
Vallpeguera. Tots aquests acces

sos, però, són més delicats i no tan

freqüents. Els següents cims els

vàrem fer en una mateixa jornada
tranquil-la aprofitant la proximitat i

el poc desnivell per l'altitud a què
es troba el refugi -excepte el cim

de Vallpeguera, que vàrem fer en
l'itinerari de retorn cap al refugi de
Vall Ferrera l'endemà.

,
N
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Últim tram de carena abanç d'arribar al pic de Noris

Segona jornada ,

Baiau - Pics de Medacorba, Lavans i Santfonts - Baiau

Pic de Medacorba i Pic Lavans

(2.907 m i 2.883 m)

Sortirem del refugi en direcció est i

baixarem per remuntar l'ampla
canal que mena al coll de Meda

corba. Des d'aquí es poden fer els
dos pics tot resseguint el fil de l'a

resta, força dreta, sobretot en el

cas del Medacorba, on hem de fer

una grimpada fàcil fins al cim.

Itinerari de dificultat migana-alta.

Temps aproximat: 1 hora fins

al coll, 45 minuts més per fer

el cim.

Desnivell: Pic Lavans, 370 m; pic
de Medacorba, 394 m.

Orientació: sud-oest.

Descens: molt interessant, i una

mica dret al principi. Es fa pel mateix
itinerari de pujada.

Pic de Santfonts (2.908 m)

Anirem "en direcció oest fins al coll.

Des d'aquí, en direcció sud, agafa
rem una pala que anirem flanque
jant en pujada per sobre de l'es-

tany de Baiau envers un coll a la

dreta del pic de Santfonts. Arribats

al peu del coll, remuntarem fins a

arribar-hi per l'ampla canal d'ac

cés, on el pendent es va redreçant
progressivament. Des d'aquí, i per
la carena, remuntarem en direcció

est fins al cim. Per l'orientació i

l'exposició que té, pot ser que, en

segons quines èpoques, ens tro

bem aquest últim tram sense neu.

Una alternativa és pujar directa

ment cap al cim. Primer remunta

rem fins a la meitat del pendent,
abans del coll, i després flanqueja
rem cap a l'esquerra per sota unes

pedres per agafar una canal ampla
que puja fins a una cornisa o replà
que hi ha a mig vessant de la mun

tanya. Des d'aquest replà, sortim

en direcció sud-oest, a la dreta, per
una pala de fort pendent, que

segons l'estat de la neu ens pot
costar de remuntar. En aquests
casos, el millor és treure's els

esquís i acabar de remuntar-la a

peu. Des d'aquest mateix replà,
també podem optar per flanquejar
en direcció est, fins a un coll que hi

ha entre el Santfonts i l'agulla de

Baiau, des del qual, per una cresta
fàcil arribarem al cim. Atenció al

rise d'allaus en aquest vessant.

Itinerari de dificultat mitjana
Temps aproximat: 2 hores

Desnivell: 395 m

Orientació: nord

Descens: força dret si baixem

directament des del cim a la corni

sa o replà mencionat abans en l'iti

nerari de pujada.

Altres alternatives: Per l'itinerari

de pujada del coll dret, o per la

cresta en direcció est. Després bai
xar des del coll esquerre en flan

queig a la cornisa o replà esmentat

abans. IDes d'aquí podem baixar

per una pala acanalada molt evi

dent, descrita abans en els itinera

ris de pujada. Una altra alternativa

és agafar directament de sota el

coll esquerre una ampla però dreta

canal. Com veieu, amb bones con

dicions de neu, s'hi pot arribar a fer
una infinitat de descensos.



Tercera jornada

Pic de Vallpeguera (2.743 m)

Baiau - Pic de Vallpeguera - Refugi de Vall Ferrera

Sortirem del refugi de Baiau en

direcció oest, baixarem al coll i gira
rem cap al sud, per sota dels contra
forts del pic de Vallpeguera. Després
de passar-los girarem a la dreta per
unes pales que, amb una franca

pujada, ens menaran al coll que se

para el pie de Vallpeguera del seu

contrafort. Des d'aquí farem el cim
de l'esquerra, <;l_ue és el culminant.

Itinerari de dificultat mitjana
Temps aproximat: 1 hora i 25

minuts

Desnivell: 230 m

Orientació: sud-est (l'itinerari de

pujada)

Descens: Es pot fer pel mateix iti

nerari de pujada, però resulta més

interessant la pala que des del coll

baixa directament fins als estanys
d'Ascorbes. És una pala orientada

al nord, franca i ampla, no gaire
dreta i llarga, per traçar uns quants
bons viratges a la neu. Atenció al
risc d'allaus en aquest vessant.
A l'hora del descens, nosaltres

vàrem aprofitar per fer-lo d'itinerari

de baixada i retorn cap a Vall

Ferrera, que és el mateix descrit

abans a la pujada a Baiau, per
estalviar-nos de remar en els plans
de Baiau i dels estanys d'Ascor

bes. Una alternativa força interes

sant, però que només és possible
per als qui dominin l'esquí i vulguin
explorar on és el seu límit, consis
teix a baixar la canal que des del

contrafort del pic va directa cap als

llacs de Baiau i que es pot veure

perfectament des del mateix refugi.
Aquesta canal és ampla i no gaire
dreta al començament, i va guan
yant pendent (40 a 45º) fins a un

punt on s'estreny força, a partir del
qual ens trobarem ja una pala
ampla, que va perdent pendent
progressivament

Quarta jornada

Ref. Vall Ferrera - Pic de Noris - Pla de la Selva i pont de la Farga

Pic de Noris (2.834 m)

Un clàssic per fruir amb esquís.
L'orientació nord nord-oest facilita
una bona innivació i qualitat de neu

al llarg de la temporada. Aquestes
condicions permeten fer els itinera
ris fins ben qé a final de tempora
da, amb vistes excel- lents, sobretot
del massís de la Pica d'Estats i
dels voltants. Aquest itinerari ens
mena directament cap al cim pel
vessant nord, perfectament visible
des del refugi, per descendir per
l'impressionant circ d'Aixeus amb

la figura imponent de la cara nord

del Monteixo.
Sortim del refugi per agafar la pista
cap al pla de Boet i des del revolt
final de la pista anar remuntant una
successió de pendents entre un

bosc espars seguint una coma.

Més amunt el bosc desapareix i

continuem remuntant per unes

pales amples i dretes directament

cap al Sentinella (2.562 m), que
superarem pel costat dret, on es

veu un coll. Atenció: pas tècnic o

delicat en flanqueig segons l'estat
de la neu.

Un cop passat el coll podrem veure

per fi el cim i la seva, gran pala
final, que remuntarem en direcció

sud, fins a arribar a dalt.

Itinerari de dificultat mitjana
Temps aproximat: 4-5 hores

Desnivell: 900 metres en ascens i

1.360 en descens fins al pont de
la Farga

Orientació: nord nord-oest

Descens: Es pot fer pel mateix iti

nerari de pujada, però resulta més
interessant el descens pels impo-

Flanqueig amb la Vall Ferrera al fons
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Tram del pla de la Selva de bon matí

Dades d'interès:
• Situació i accés: Per carretera, des de
Llavorsí al poble d'Àreu,Vall Ferrera, i des
d'aquí per pista forestal.

• Època aconsellada: març i abril.

nents circ i barranc d'Aixeus. Des

del cim baixarem per l'ampla pala
final en direcció al vessant oest del

Sentinella, on una successió de

tubs i comes ens menen al llac

d'Aixeus. Atenció al possible risc

d'allaus en aquestes pales.
Des de la sortida del llac pel marge
esquerre anirem baixant paral-lela
ment al torrent per dins del bosc en

un terreny primer planer i després
més dret, seguint una sèrie de

comes orientades al nord-oest

enmig del bosc fins a arribar a la

pista del circ d'Aixeus abans que

travessi el torrent que ve del llac.

Seguirem aquesta pista fins al pla
de la Selva. Si la neu és abundant

es poden tallar les giragonses de

la pista pel mig del bosc, en un

descens més divertit, tot concen
trant-nos en l'itinerari per esquivar
els nombrosos arbres d'aquest
bosc atapeït i difícil. Un cop al pla
de la Selva, només cal seguir per
la pista fins al pont de la Farga.

Cinquena jornada

Pla de la Selva - Pic de Monteixo - Pla de la Selva

Pic de Monteixo (2.834 m)

És un cim que, per la forma pirami
dal que té, l'aïllament respecte de
la resta, l'alçada i la situació, cons
titueix un mirador excel· lent i una

ascensió de primer ordre tant estè
ticament com pel que fa a itineraris.

Ens aixequem d'hora després de

fer bivac, a recer sota d'un

irnpol-lut mantell d'estels, al pla de

la Selva. El fred de les primeres
hores del dia no convida a mandre

jar gaire i recollim ràpid els estris

per fer un esmorzar frugal i tirar

cap amunt per anar entrant en

calentor.

S'ha d'agafar la pista que puja cap a

Aixeus per entre el bosc fins a un

trencall on seguirem per la pista
principal de la dreta, sempre en

direcció oest. Més endavant deixa

rem un altre trencall a l'esquerra.
Seguirem la pista fins a superar un

llom, el serrat de Socarrats. Aquí
deixarem la pista i per un bosc acla

rit ascendirem per l'esquerra seguint
unes comes fins al final del bosc.

Continuarem en direcció sud per
unes pales dretes cap a la confluèn

cia dels serrats que demarquen el

petit circ pel qual avancem.

Acabarem remuntant per la més fac

tible de les petites canals que ens

trobarem fins a assolir un ample coll

planer des d'on veurem ja el cim i la

pala final, que sol estar ventada i

probablement ens obligui a fer els

últims metres a peu per terreny
rocós, segons l'estat de la neu.

Itinerari de dificultat mitjana-alta
Temps aproximat: 5-6 hores

Desnivell: 1.205 m (des del pla de

la Selva)
Orientació: nord nord-oest

Descens: Pel mateix itinerari de

pujada. També es pot baixar per
una canal des del coll planer pel
vessant nord-est cap a l'estany
d'Aixeus i enllaçar amb l'itinerari de

descens del circ i el barranc

d'Aixeus descrit abans a l'itinerari

al pic de Norís.

- Refugi de ''Josep Maria Montfort" de
· Baiau, de la FEEC, lliure. 18 places, mantes
i matalassos.

• Refugis:
- Refugi deVall Ferrera (1.940 m), de la

FEEC, amb possibilitat de trobar-lo

guardat. Cal trucar per confirmar-ho. Si
no, hi ha una part lliure amb mantes i

màrfegues. 35 places. Tel.: 973 624 378 -

973620754

• Bibliogrtifia:
- Pirineus amb esquis. 150 itineraris, E. Faura i

J. Longás. Ed. Desnivel
- Revista Vertex, núm. 186,2002, pàg. 57 a 60

• Cartografia:
- Pica d'Estats-Mont Roig. Ed. Alpina.
1:25.000

- Pica d'Estats-Aneto. Ed. ICC Rando.

1:50.000

• Material: Piolet, grampons,ARVA, pala de

neu, i la resta de material adient per a la

muntanya hivernal i l'esquí.
• Adreces web:

• www.feec.esInformació refugis i en

general referent a la muntanya.
• www.icc.es/allaus Butlletins i rise

d'allaus. 93 567 15 76



Lafestaanualde laFEECper Jaume Ramon i Morros

El divendres 30 de gener es va celebrar a la localitat

penedesenca d'Olesa de Bonesvalls la Festa de la FEEC,
en la qual són lliurats els guardons als guanyadors de les

copes catalanes de les diverses especialitats i l'ensenya
d'or de la federació a un muntanyenc destacat.

Com un fet extraordinari, es va fer l'ofrena de la meda
lla d'or de la FEEC al molt honorable Jordi Pujol, únic pre
sident excursionista que, per ara, ha tingut la Generalitat
de Catalunya. Enhorabona president, que excursionegeu
per molts anys.

La medalla d'or d'enguany corresponia i va ser lliurada

a Josep Milà i Atset, de Vilafranca del Penedès, que fou

expulsat a perpetuïtat de la Federación Española de

Montañismo per la seva actuació, segons deien, antispor
tiva en el Pirineu Català a l'agost de 1949.

La nostra intenció és ampliar els fets ocorreguts, cosa
que, per manca d'espai, no va poder fer Josep Milà en la

condensada entrevista que va concedir a Agustí Estruga
per a la revista Vèrtex, i que nosaltres farem a partir de
l'explicació de Josep Llaudó a Estanislau Torres en eillibre

Excursionisme i franquisme, de la col-lecció Llibres de

Motxilla de l'Abadia de Montserrat.
Eren quatre minyons: els germans Josep i Cosme Milà

Atset, de la Joventut Excursionista Vilafranquina; Joaquim
Cabeza Valls, de la Unió Excursionista de Catalunya; i

Josep Llaudó Majoral, del Centre Excursionista Àliga de

les Corts. L'agost de 1949 ascendiren disset cims del

Pallars i l'Aran on van deixar unes targetes que duien

impreses en un angle la bandera catalana i en les quals
escrivien estrofes d'himnes catalans.

Varen tenir la dissort que la centúria Pedro Alvarado de

la guàrdia de Franco de Barcelona havia acampat per
aquells topants. Pocs d'ells feren cim, però hi trobaren les

targetes, els seguiren i els atraparen a l'estació de Cellers,
on els varen apallissar com ells sabien fer-ho, acusant-los
de fer propaganda il-leqal, com si els cims dels Pirineus
fossin la Rambla de Barcelona. Sort que ho va aturar un

tinent de la Guàrdia Civil que anava de paisà argumentant
que era la justícia qui havia de decidir si era o no un delic
te. I ja' tenim els quatre amics a la presó de Balaguer.
Llibertat provisional.

Els jutges tingueren tota mena de pressions, I això que
Josep Maria Torres havia baixat eillibre de registre del Pic
de l'Infern i que demostrava el tarannà dels escrits que s'hi

feien, davant dels quals, poca cosa eren els dels nostres

amics. Tot i així, al cap de dos anys es va celebrar el judici
i va haver-hi condemna, que no arribaren a complir perquè
va coincidir amb l'amnistia de l'Any Sant. Però més trist va
ser que, al cap d'una setmana d'haver ocorregut els fets,
els implicats en el cas van rebre un ofici de la Federació

Espanyola de Muntanyisme que els foragitava a perpetuï
tat de tots els clubs federats. Els clubs, no obstant, reac
cionaren donant-los de baixa en eillibre de socis però con
siderant-los com a tals a tots els efectes en les activitats

socials. No fou fins a finals dels anys cinquanta, segons en
l.laudó, que els permeteren el reingrés.

Josep Llaudó va ser un dels fundadors de l'Arxiu

Bibliogràfic Excursionista de la UEC, va publicar el llibre
Els cims de dos mil metres del Pirineu català i va organit
zar concursos fotogràfics i d'estudi de la masia catalana,
seguint la pauta de la desapareguda Agrupació
Excursionista Tagamanent. Aquesta afecció que el va por
tar a col-laborar amb la secció de l'Estudi de la Masia del

CEC, on arribà a director de la revista de l'entitat,
Muntanya.

Joaquim Cabeza Valls, membre de la junta directiva de
la Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans, va ser encarregat per JA Odriozola,
president de la Federació Espanyola de Muntanyisme de

la correcció toponímica dels mapes del Pallars i de l'Aran,
conjuntament amb Agustí Jolis i Andreu Roma, artífex de la

construcció del nou camí de Montrebei i de la toponímia
correcta de la foradada de Collabós. A part de tota una

vida esmerçada en l'ensenyament de la interpretació de

mapes en nombrosos cursos i cursets d'excursionisme i de

monitors de jovent excursionista, és l'autor del llibre

Geografia de Catalunya, aspecte físic, que ha servit de

pauta a més d'un ensenyant.
Com dèiem al començament, aquesta simpàtica festa

va arribar al punt més emocionant quan Jordi Pons, que
havia estat guardonat per la seva trajectòria alpinística va

llegir en nom de la Federació Espanyola de Muntanyisme
i Escalada un escrit del seu president, Joan Garrigós, dedi
cat particularment a cadascun dels quatre amics, manifes
tant-los que "la decisió presa per aquesta junta directiva

(l'actual) és la de revocar l'esmentada decisió i demanar

disculpes pels danys morals que aquella decisió pogués
produir i que són fruit d'una època fosca de la nostra his

tòria, de la qual només podem aprendre que mai més s'ha
de repetir. La recuperació de la llibertat i la democràcia a

Espanya ha de servir també per a la rehabilitació i la repa
ració d'aquells danys que altres persones amb d'altres

objectius i tarannàs varen ocasionar. Serveixi, doncs,
aquesta carta per agrair-te la defensa d'aquestes llibertats
i manifestar-te que, malgrat les decisions preses que ja
són història, el teu lloc en el nostre col-lectiu només ens

omple de joia i orgull".
Felicitem els nostres amics, amb un record a la memò

ria de Josep Llaudó Majoral que al cap de cinquanta-cinc
anys ha pogut gaudir d'un total reconeixement dels excur

sionistes catalans i, com deia una de les targetes baixades
dels cims per J.M. Torres i que Milà ens va llegir:

Per damunt dels nostres cants,

aIxequem una senyera,

que ens farà més triomfants.
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LOberland bernès és una regió muntanyosa al cor de Suïssa

que limita al nord amb els llacs de Thun i Brienz -i, entre tots

dos, la ciutat d'Interlaken- i, al sud, amb e! cantó de!Valais. Entre

els 180 cims de més de 3.000 metres d'altitud que s'hi troben, n'hi
ha deu que superen els 4.000 m. El Finsteraarhorn és el més alt,
amb 4.274 m d'altitud; però la fama realment se l'emporta el trio

nútic format per l'Eiger, el Mônch i e! Jungfrau.

pals indicadors i fins i tot està equipada amb escales i passamans en

els trams una mica exposats. Les etapes que la formen -en direc

ció SO-NE- són les següents:

1. Gsteig - Trütlibergpass (2.038 m) - Lenk

2. Lenk - Ammertenspitz (2.443 m) - Engstligenalp
3. Engstligenalp - Chindbetipass (2.693 m) - Kandersteg
4. Kandersteg - Hohtürli (2.778 m) - Bundalp
5. Bundalp - Sefinnenfurgge (2.612 m) - Rostockhütte

6. Rostockhütte - Stechelberg (867 m) - Kleine Scheidegg
7. K. Scheidegg (2.061 m) - Grindelwald - Grosse Scheidegg
8. G. Scheidegg (1.962 m) - Meiringen

La travessa de l'Oberland bernès consta de vuit etapes que supe

ren en vuit dies vuit colls i 122 quilòmetres amb una mitjana dià

ria de més de mil metres de desnivell i sis o set hores de marxa. La

travessa, que s'anomena Hintere Gasse o Trek des Ours, està molt
ben senyalitzada amb marques de color blanc-vermell-blanc, amb

Travessade
,

SUISer an
Text i fotografies de Jordi Ollé Marrasé
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Nosaltres, en Lluís Albert Gaba

ñach i jo, vam fer, a mitjans juliol
passat, el tram central de la traves

sa mitjançant la Compagnie de
Guides de Chamonix, sistema que
ja havíem fet servir dues vegades
abans, en el Tour del Mont Blanc i la

Chamonix-Zermatt, amb resultats

molt positius. L'avantatge de fer-ho
així és tenir reservat eilloc de dormir

(en dormitoris dels budget hotels),
disposar d'àpats a mitja pensió i el

pícnic del migdia i, sobretot, un

cotxe de suport que et porta l'equi
patge feixuc, a més de disposar
d'un bon guia acompanyant (Mr.
Laurent).

Dissabte 12 de juliol, vam sortir de
Barcelona cap a Chamonix (770
quilòmetres), on teníem reservat lloc
en una gÎtf}. L'endemà vam aprofitar
per fer turisme i vam comprar el bit

llet (51 euros) per agafar el telefèric
de l'Aiguille du Midi (3.842 m) i

Punta Helbronner (3.462 m) per

contemplar de prop el Montblanc i

tot el seu massís. A la tarda, reunió
amb el guia i els cinc companys de

fatiga de la travessa.

Dilluns 14, de bon matí, amb un

microbús vam sortir cap a Suïssa,
pel coll de Montets i Martigny fins a

Adelboden (vall d'Engstligental). Al

migdia vam arribar al poble. D'aquí

vam continuar quatre quilòmetres
de carretera fins al final de la vall, on
es troba el telefèric que porta a

Engstligenalp. Un cop dinats vam

començar la nostra aventura des de
l'estació inferior del telefèric (1.400
m). Tot seguit s'explica el nostre

randonnée-sac léger:

1. Unter dem Birg (Adelboden)
(1.400 m) - Engstligenalp

(1.964 m 11 h 30')

Pugem a peu a Engstligenalp per
un sender tallat en un penya-segat,
al costat d'un salt d'aigua impres
sionant (Engstligenfalle). Un cop arri

bats a l'estació superior del telefèric,
s'hi troba un gran replà de pastura
amb vaques i, al fons, el massís del
Wildstrubel (3.242 m). Un lloc idíl·lic

per passar la primera nit.

_

2. Engstligenalp -

Tschingelhortighorn (2.735 m 11 h

45') - Tallisee (2.400 m I 2 h 40') -

Schwarenbach Berghotel (2.060 m I
3 h 40') - Kandersteg (1.174 m 16h)

L'endemà, després d'una forta

pujada per la carena, arribem al coll
del Tschingel i allà trobem un pal
que ens indica Kandersteg a 3

hores. Com en la majoria d'oca
sions de la travessa, agafem el camí
més llarg i bonic. Així, a la mateixa

carena avancem en direcció al

Chindbettipass (20 minuts), fins a

trobar un altre indicador; aleshores
baixem a l'altre vessant de la care

na. Davant nostre s'alcen el
Balmhorn i l'Altels, de més de 3.600

metres, i a baix ja veiem l'estany
Talli. Tot seguit, tornem a pujar fins a
un altre coll -Schwarzpràli=- sota

unes grans parets a falaises, per
baixar un altre cop fins a Schware

nbach, proper a Daubensee i el

Gernrnipass (40' i 1 h 10', respecti
varnent), Després de prendre alguna
cosa a la terrassa d'aquest hotel

alberg de muntanya, baixem a

Kandersteg per la variant de Gurni

gel-Gastem, molt interessant per

què davalla per un bonic engorjat i

al mateix temps pots contemplar,
gràcies a indicadors, la flora de l'en

torn. Un cop arribats a la vall de

Kandersteg agafem l'autocar de
línia fins al poble per estalviar-nos
una hora de camí.

3. Kandersteg - Mirador de
I'Deschinensee (1.649 m 11 h) -

Granja Dberbergli (1 h 45') -

Hohtürli (2.778 m 14 h) -

Bundalp (1.840 m I 5 h 30')

Iniciem. aquesta etapa agafant el
telefèric de l'estany Oeschinen. Des
de l'estació superior fins a l'estany
(1 .522 m) hi ha uns 20 minuts.

exeursjenísme 11
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Nosaltres, en canvi, ens desviem

cap a l'esquerra fins a arribar a un

mirador des d'on es veu el llac, el

Doldenhom i, al fons, el Wildstrubel.

Posteriorment, el camí puja suau

ment fins a la granja i, després, amb
fort pendent, fins al coll de Hohtürli.

Durant la pujada veiem a la nostra

dreta les llengües glacials del massís
del Blümlisalp (3.664 m). Per fi al

coll, però no en tenim prou i pugem
fins al refugi Blumlisalphütte (SAC-
2.840 m). La vista des d'aquí és

realment impressionant. L'esforç ha

valgut la pena.
Tomem al coll i baixem vertigino

sament per l'altre vessant fins a

Bundalp (Kiental), que són quatre
casetes, entre l'hostal i les cabanes

per a les vaques.

4. Bundalp - Pont de Bundstag (1.488
m / 30') - Durremberghütte (1.950 m

/2 h) - Sefinenfurgge (2.612 m /4 h)
- Rostockhütte (2.040 m / 5 h 10') -

Blumental (1.840 m / 7 h) - Mürren

(1.634 m /7 h 30')

Aquí hi ha dues possibilitats: una,
anar en direcció a Gspalten
homhütte i agafar el desviament cap
al coll de Sefinenfurgge (3 h 15'); o,
l'altra, baixar fins al pont de

Bundstag i creuar el riu i després

pujar fins al coll. Encara que és

millor la primera, perquè t'estalvies

temps i és més maca, nosaltres ens

inclinem per la segona, molt més

segura, ja que aquest dia ens fa mal

temps. Teòricament, les vistes a

partir del coll són de somni, ja que

per primera vegada es veu la carena

del Jungfrau. Això ho comprovo en

comprar unes postals al refugi de
Rostock. Baixant d'aquí -entre la

boira- trobem un indicador amb

dues altematives per anar a Mürren.

Nosaltres agafem la més llarga, la

de l'esquerra, que puja fins a un coll

per descendir cap a Blumental, per
Schiltap (1.946 m). Val la pena fer

ho així, ja que coincideixes un bon

tros amb el Northface-Trail.

El Northface-Trail és un recorregut
molt interessant i curiós d'unes dues

hores per Allmendhubel, Blumental,
Schiltap, Spielbodenalp i Mürren, que
ens explica amb dotze plànols la his

tòria de la conquesta de cada una de

les muntanyes, d'una manera espe
cial de la cara nord, que es veu

davant nostre (Eiger, Monch,
Jungfrau, Breithom, Tschingelhorn ... ).
Entre altres coses, ens explica que el

Jungfrau va ser el primer cim conque
rit dels Alps suïssos (1811) i que entre

els anys 1921 i 1938 es van assolir

les parets nord de l'Oberland bemès.
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5. Stechelberg (922 m) - Sandback /

Trummelbachfalle (820 m / 40') -

Pont cascada (1.100 m /1 h 45') -

Breg (1.400 m / 2 h 30') - Stalden

(1.665 m /3 h) - Bigenalp (1.739 m)
- Kleine Scheidegg (2.061 m / 5 h)

AI poble de Mürren agafem el

famós telefèric de I'Schiltom, fins a

l'estació inferior (Stechelberg).
D'aquí, al fons de la vall del

Lauterbrunnen, ens dirigim cap a les

cascades de Trummelbach, que
són deu salts d'aigua dins de la

muntanya. L'aigua prové de les gla
ceres de l'Eiger, el Mench i el

Jungfrau (fins a 20.000 litres d'aigua
per segon).
De la part inferior, surt un corriol a

la dreta que, després d'una forta

pujada, creua per un pont el

Trummelbach, que baixa amb molta

força en un impressionant congost
que té com a teló de fons el Monch.

Pugem encara més fins que tro

bem una pista de terra que ens diri

geix directament a la vora del trio

mític. En un primer moment, aparei
xen a la nostra dreta el Jungfrau
(4.158 m) i el Mónch (4.099 m) i,
resseguint sempre el riu en direcció

a Bigenalp, ens trobem davant la

cara NO de l'Eiger (3.970 m). El

panorama és autènticament majes
tuós. Des d'aquest punt, deixem el

riu i ens encaminem finalment cap a

la llarga pujada al Kleine Scheidegg.
Arribem al coll del Kleine

Scheidegg, que separa les valls de

Grindelwald i Lauterbrunnen,
creuem l'estació del Jungfraujoch i

el seu famós complex turístic per

dirigir-nos al nostre hotel, al costat

mateix del mirador (10 minuts).
Aquella tarda gastem el rodet foto

grafiant les tres estrelles, especial
ment la cara nord de l'Eiger.

6. K. Scheidegg - Eigergletscher /
Atte Mittellegihütte (2.320 m /1 h) -

Cara nord Eiger (2.262 m /1 h 30') -

Alpiglen (1.620 m / 2 h 50') -

Grindelwald (1.034 m / 4 h 20')

Després de somniar aquella nit en

l'Eiger, ens llevem per assolir la nos

tra darrera etapa. Ho fem, pujant
l'Eigergletscher, quasi resseguint la
línia del tren cremallera. Aquest
indret és situat al costat de l'estació

que es troba poc abans del túnel



que porta el tren dins del Mbnch i

l'Eiger cap al Jungfraujoch. Tot

seguit, el sender Eigertrail continua
planejant sota mateix de la base de
la cara nord de l'Eiger fins a un punt
(2.262 m) on hi ha un pal indicador
explicatiu de les rutes per escalar la

famosa paret. Recordem que no va

ser conquerida fins a l'any 1938 i

que la via Directtíssima japonesa no

va ser oberta fins al 1969.

Aleshores, el sender comença a

baixar fins al poble de Grindelwald

sota la imponent presència del

Wetterhorn (3.692 m) i amb el port
de Grosse Scheidegg (1.961 m) que
tanca la vall.

L'enginyeria en alçada

Turísticament Suïssa té moltes el restaurant giratori Piz Gloria ujoch (100 euros), creat el l'estació més alta d'Europa
opcions, especialment de trac- (gira 360 graus en 55 minuts), 1912, es pot agafar des de (3.475 m), hi ha el restaurant

ció mecànica (telecabines,
-

amb unes vistes magnífiques Grindelwald a des de Lauter- Top of Europe, el Palau de Gel

funiculars ... ), que són sobre tata la carena del brunnen. Aquest tren groc i un ascensor que porta a la

autèntiques joies de Jungfrau. A més, té un petit s'enfila fins a trams del 25 per terrassa panoràmica de

l'enginyeria d'aquest país, però museu dedicat a James Bond, cent de desnivell i en el l'observatori astronòmic Sphinx

que resulten bastant cares. perquè aquí es van fer unes recorregut forada la cara nord (3.571 m). La vista des d'aquí
Les més famoses són seqüències de la pel·lícula 007 de l'Eiger. En aquest últim és espectacular, amb el

I'Schiltorn i el Jungfraujoch. al servei secret de Sa tram, de quasi set quilòmetres Manch, el Fiescherhorn, l'Alet-

El funicular de I'Schiltorn (64 Majestat AI gener es fa el de túnel, hi ha dues parades schhom, el Jungfrau i,

euros) s'agafa prop del poble vertiginós Descens de l'Infern, (Eigerwand -2.685 m- i sobretot, la glacera més gran

d'Stechelberg i té estacions de setze quilòmetres i 2.134 Eismeer -3.160 m-), on es dels Alps, l'Aletschgletscher,
intermèdies en els bonics metres de desnivell, fins a veuen des de les finestres de amb els seus 22 km i 169

pobles de Grimmelwald, arribar a Lauterbrunnen, i en la paret, respectivament, la vall km2. Des del Jungfraujoch hi

Mürren, i una parada a Birg què participen més de 2.000 de Grindelwald i el ha la possibilitat de fer una

(2.677 m). El funicular arriba esquiadors. Schreckhorn així com els petita excursió a peu fins al

fins al cim (2.970 m), on hi ha El tren cremallera del Jungfra- seracs. Un cop a dalt de tot, a Monchsjochhütte (3.629 m).

--
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Vocabulari bàsic:

- bergweg: itinerari / sender de mun

tanya (senyals blanc-vermeil-blanc)
- wanderweg: sender de passeig (mar-
ques grogues)

- hütte / SAC: refugi / Club Alpí Suís
- see: estany, ilac

•

- pass: coil, port de muntanya-:- '.
- gletsGher: glacera
- aber y un!�:: superior / inferior
Enllaços.dJinter�s:

Dades d'interès:

Cartografia:
- Núm. 5009 Gtaad Adelboden

1:50.000 Landerskarte Der Schweiz

- Núm. 5004 Berner Oberland

1:50.000 Landerskarte Der Schweiz

- Berner Oberland 1:75.000

Kummerly+Frey
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L'any 1952 la ciutat italiana de

Trento obria amb les projeccions de

pel·lícules relacionades amb el món

de la muntanya i la natura, un nou

tipus de certamen cinematogràfic.
Amb una vintena de pel·lícules i l'as

sistència de tot just 450 persones era

poc més que l'embríó del que aca

baria sent un dels festivals més pres

tigiosos i de cinema de muntanya.

En l'actualitat hi ha una vintena de

certàmens d'aquestes característi

ques arreu del món: Banff, al

Canadà, el mateix Trento i Torelló

ocupen un lloc prestigiós en aques

ta especialitat. Altres cites com ara

les de Cervinia (Breuil Cervinia),
Telluride (EEUU), Kendal (Gran
Bretanya), Poprad (Eslovènia),
Autrans (França) o Les Diablerets

(Suïssa) també són conegudes per
les filmacions que ofereixen, però no

són tan antigues.

L'any 2000 es va fundar una asso

ciació batejada com Aliança per les

Pel·lícules de Muntanya, la finalitat

de la qual és preservar la cinemato

grafia de muntanya, i que té nou

socis fundadors: els festivals

d'Autrans, Banff, Cervinia, Graz, Les

Diablerets, Lugano, Torelló, Trento, i

el Museumontagna de Torí.

Posteriorment s'hi han incorporat
també altres festivals, com ara els
de Kendal o Telluride. Aquesta
associació té la seu a Torí i es reu

neix dues vegades a l'any.

El Festival de Cinema de

Muntanya de Trento és el més antic.

Text i fotografies de Beatriz Forés

Aquest any passat va celebrar el

51 è aniversari. En aquesta darrera

edició s'hi van presentar 213

pel-licules procedents de 29 paisos,
de les quals setanta films van pren
dre part en la secció competitiva. El

certamen de Trento acull projec
cions relacionades amb l'alpinisme
i la tecnificació, però també reflec
teix altres aspectes vinculats amb el

tarannà dels habitants de muntanya
i les característiques d'aquest medi.
La natura, els espais naturals o els

problemes relacionats amb la mun

tanya, doncs, també són temàtica a

Trento. L'equip directiu del festival

està constituït per quinze persones,
a més d'un consell directiu format

per onze membres.

Coincidint amb el festival tridentí

té lloc la fira internacional del llibre

de muntanya, el Montagnalibri, que
enguany celebra el 15è aniversari.

Es tracta d'una de les fires més

importants amb guies, diaris, explo
racions i tota mena de llibres relació
nats amb el món excursionista.

Aquesta exposició de llibreries anti

gues sobre muntanya és també

una de les exclusivitats del cer

tamen italià que, com els altres

festivals, també ha acollit les

personalitats més rellevants

del món alpinístic.

El Banff Mountain Film Festival

se celebra cada any des de

1976. El 2003 se'n va fer la
28a edició. La ciutat de

Banff, al Canadà,
acull aquest esde-

veniment que, com a peculiaritat, un
cop clausurat, va voltant pel món
exhibint les millors filmacions. Així,
aquest any el Banff es desplaça a

Veneçuela. Aquest certamen acull

un total de 250 pel·lícules provinents
de trenta paisos. La temàtica predo
minant és la muntanya i l'aventura,
des de bicicleta fins a surf de neu.

Una de les peculiaritats de tots

aquests festivals és que mostren

totes les facetes possibles del món

de la muntanya i l'aventura sense

discriminar la sofisticació dels

equips participants: tothom hi té

cabuda.

I arribem a casa nostra. El Festival

Internacional i de Cinema de

Muntanya i Aventura de Torelló ha

celebrat el 21 è aniversari. Té lloc

cada any pels volts de novembre a

Torelló, a la comarca d'Osona. En

Joan Salarich, que n'és el director, i

el seu equip, format per quatre per

sones, han estat any rere any treba-

llant i apostant fort, de

vegades amb la cer-

tesa que dispo
saven de mit

jans, altres

vegades amb

la incertesa de

no saber si els

mitjans els arri

barien.
El



.ÂFESTIVALÂ
�INTERNACIONAL •
•DE CINEMADE.

"MUNTANYA I AVENTURA'"
e"" I" ••••••• ""e

resultat ha estat un cinema de quali
tat, amb un tipus de públic molt

exclusiu i cada vegada més exigent.

El festival de Torelló està situat entre

els tres millors del món, al costat dels
de Trento i Banff. Enguany ha rebut

92 pel-lícues, procedents de 25 paï
sos, de les quals s'han exhibit 46 pro

postes. El nombre de films rebuts va

ser molt elevat al llarg del passat
2003. L'alpinisme, l'esport de mun

tanya i l'ecologia hi són les temàti

ques predominants, que, juntament
amb la qualitat, són condició indis

pensable per competir a Torelló.

Consolidat el certamen, els orga
nitzadors es plantegen nous reptes
per mantenir-ne i fins i tot incremen

tar-ne l'interès. Una de les inten

cions amb vista a les properes edi

cions del festival és incrementar

l'espai editorial i perpetuar l'èxit de
les cafè-xerrades, que han tingut
molta anomenada, així com també

les exposicions fotogràfiques.

També s'ha de destacar la tasca

de I'eqùip de traductors del festival.

Els audiovisuals són traduïts simul

tàniament i de vegades s'hi utilitza

un llenguatge molt tècnic, i així i tot,
les traduccions són realment bones

i molt fidels als originals.

En la darrera edició, el festival de

cinema de Torelló va tornar a deixar

el llistó molt alt amb la presència del

gran Maurice Herzog, tot un somni

esdevingut realitat. Va ser tot un

exemple de perseverança: durant

deu anys els organitzadors li van

anar darrere fins que finalment

Herzog va signar en eillibre d'honor

de l'Ajuntament de Torelló, tot reme
morant la seva època com a alcalde

de Chamonix.

En les diverses xerrades que es

van fer al cinema, Maurice Herzog
ens recordava la seva mítica ascen

sió a l'Annapurna. Deia que quan va

aconseguir fer el cim d'aquesta
muntanya va tenir la sensació de fer

l'amor amb una deessa de la fecun

ditat. També explicà la congelació
que van patir en el descens a con

seqüència de les pèssimes condí

cions meteorològiques.

Així mateix, va parlar sobre la

defensa del medi: sosté que la natu

ra no ha de tenir partit polític, el fet

de tenir-ne cura i netejar-la no hauria

de tenir ideologia, hauria de ser una

cosa de tots i que tots l'hauríem de

defensar. També va parlar sobre els

xerpes, de qui guarda molt bon

record o amb qui fins i tot manté

bona amistat. Explicava que els xer

pes tenen la facilitat d'estar aclima

tats; en canvi, tenien un punt dèbil,
que era la falta de tècnica: molts

d'ells van passar més endavant per

Chamonix a fer cursos tècnics per

poder treballar millor.

Però no podem acabar aquest
article sense aturar-nos a parlar de
la pel·lícula Hire Himalaya -El teu

Himàlaia-, d'Alberto lñurrategi, una
pel·lícula que ha arrasat en els cer

tàmens en què s'ha presentat. Així
ha estat guanyadora del 1 r premi,
Genciana di Oro del Festival

Internacional de Cine de Muntanya
de Trento; 1 r premi del Festival de
Cine de Muntanya de Cervinia;
premi especial del jurat en el Festival

de Cine de Muntanya de Banff

(Canadà); i ara, el Gran Premi Vila

de Torelló al millor film (Flor de Neu

d'Or) en el Festival de Cine de

Muntanya i Aventura de Torelló.

Es tracta d'un audiovisual basat

en un poema de Badira Giri, en el

qual l'autor ha volgut expressar un
emocionat tribut a les muntanyes i

als seus homes. També ha estat un

homenatge al seu germà Félix, des

aparegut l'any 2000 mentre deseen

dien junts del Gasherbrun II.

El ritme del film és tan

intens que transmet

perfectament a l'espec
tador la vinculació entre

l'home i la muntanya. El

drama d'aquell tràgic
accident queda
vinculat

amb la

música,
el text i

la foto

grafia.



lñurrategi és un conegut
himalaista. Les seves ascensions se situen entre les més pres

tigioses del món. Es caracteritza per escollir rutes difícils; però,
com diu ell, "és un alpinista molt pobre aquell que puja un vuit

mil només per adquirir prestigi i entrar en el club dels que estan

molt ben considerats, sense importar com ho facis i amb qui:
això no t'aporta res". lñurrategi ha deixat el llistó cinematogràfic
i alpinístic molt alt. Parlem d'una persona admirable, el seu

�iiiir_.arannà així ens ho ha demostrat.

Quin any va començar la gran odissea Hire Himalaya?
¿Què el va inspirar a l'hora de fer una producció d'aques
tes característiques?
La nostra primera experiència a I'Himàlaia va ser el Pumori, l'any
1990. Des de llavors, muntar audiovisuals era la sortida natural
de la nostra afecció per la fotografia. Va ser una constant de
l'activitat que compartíem el Félix i jo.

La pel-lícula no és una mera narració de la gesta esporti
va. Coses com la cultura de I'Himàlaia, la música, el

poema, hi són recollides. Ha anat a buscar la inspiració
en els pobles i la gent que trobava?
Per a mi I'Himàlaia no és un gegantí rocòdrom gelat. L'Himàlaia,
a més de muntanyes, té un entorn, amb gent pobles, idiomes,
mancances, problemes, cultures ...

Quin era l'objectiu que es proposava quan es va plantejar
fer la pel·lícula?
Pel que fa a les meves experiències en tot allò que es refereix a la

muntanya, he fet de tot en les tres temporades consecutives que
he participat en la serie Oinak Izarretan d'Euskal Telebista. Però

tenia una certa enyorança per fer aquell producte que controles

més directament, sense la complexitat de produir per a la televi
sió. Com en les projeccions que van precedir aquesta sèrie, hem
pretès reflectir alguna cosa que va més enllà d'allò estrictament

esportiu o del simple viatge.

Està satisfet amb els resultats?
Hire Himalaya crec que és el millor que he fet en aquest terreny.
És el resultat de tota l'experiència acumulada durant aquests
anys. Els qui l'han vist fins ara no els ha deixat indiferents, i això,
si més no, és per estar-ne satisfet.

Alpinísticament, quina serà la seva propera ascensió, la
que el motiva més?

Alpinísticament tinc molt clars els objectius que em motiven, però
encara no tinc clar quin serà el proper projecte en què m'involucri.

.ÂÂ
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ntre els anys 6000 i 4000 a.C., apro
ximadament, dins del període Neolític, es
va desenvolupar a la zona est de la

Península el que s'ha anomenat art

rupestre llevantí, caracteritzat per imatges
plenes de moviment que representaven
figures humanes masculines i femenines,
escenes de caça, lluites de guerrers,
imatges-d'animals, etc., sempre dins d'a
brics o baumes de poca profunditat.
Trobem aquest tipus de pintures al

Prepirineu d'Osca i a Lleida, Tarragona,
Castelló, València, Terol, Conca, Múrcia,
Alacant, Albacete i alguns abrics

d'Andalusia. A les comarques tarragoni
nes existeixen pintures rupestres llevanti

nes a Tivissa, Freginals, el Perelló, Alfara
de Carles o Ulldecona, on onze abrics

configuren el conjunt d'art rupestre llevan

tí més important de Catalunya).

AI massís del Port, però, no n'hi ha gai
res mostres, llevat de l'abric de la Cova
dels Rosegadors, al terme de la Pobla de

Benifassar; les pintures de la Fenellasa

-corresponents a l'art esquemàtic, poste
rior a l'estil lIevantí-, a Beseit; i algunes
pintures geomètriques a les proximitats
de la Cova Pintada, al terme d'Alfara de

Carles. També a les rodalies de Queretes,
fora de l'àmbit del massís i dins de la
comarca del Matarranya, trobem pintures
al barranc de Calapatá, a la Roca dels

Moros i al barranc dels Gascons. És fàcil

text i fotografies de Jordi Bustos i ëernús

pensar que en un territori tan extens i

accidentat com és el Port, on són parti
cularment abundants les baumes i

abrics rocosos, hi hauríem de trobar

abundants vestigis prehistòrics d'a

questes característiques, però no és

així. Segurament encara queda molta

feina a fer en el camp de la descoberta
i l'exploració de cavitats.

Imagineu l'emoció que es pot sentir
en el moment d'entrar en una cova i

descobrir casualment alguna d'aques
tes manifestacions pictòriques. Bé,
doncs això és el que em va passar a mi

en el transcurs d'una excursió pel
barranc del Carrer Ample, quan vaig
entrar a visitar la cova del Frare, gran
cavitat situada a la dreta orogràfica del

barranc, en el tram superior i dins del

terme d'Alfara. Després de donar una

ullada al seu interior i quan ja en sortia,
vaig fixar-me en unes figures vermelles

pintades a la paret, molt a prop de l'en

trada de la cova. Es tractava d'una

mostra de figures humanes i animals,
amb escenes de caça de senglars, cér
vols i cabres salvatges, on els arquers
de figura estilitzada perseguien amb els

seus arcs als animals, que apareixien
travessats per les fletxes, destacant la

figura d'un cérvol. També hi havia algu
nes figures femenines amb les típiques
faldilles acampanades i un toro a mig

pintar. Tot això, lògicament, em va dei

xar sense alè. Era increïble que en una

cova relativament visitada com aquesta
encara no s'haguessin descobert

aquestes pintures. Però l'alegria de la

descoberta no durà gaire, ja que, fetes

les oportunes comprovacions amb el

Servei d'Arqueologia de la Generalitat,
que anteriorment ja havia tingut notícia
d'aquestes pintures, es va determinar

que eren falses. Una de les evidències

més importants per arribar a aquesta
conclusió, sense necessitat de cap

tipus d'anàlisi, és l'estat de conservació
de les pintures, que és extraordinària

ment bo i per tant impossible quan
estem parlant d'unes pintures de diver

sos milers d'anys d'antiguitat que han

estat exposades a la degradació dels

agents químics i atmosfèrics.

Sí senyor, les pintures de la cova del

Frare són un engany, un frau. I sembla
ser que no és la primera vegada que es

dóna un cas d'aquest tipus! A qui se li

pot ocórrer una cosa així? A un bromis

ta molt ben documentat, ja que les pin
tures estan fetes amb molta cura i man

tenint -se sempre dins de les carac

terístiques de I'estililevantí. Fins i tot les

imatges femenines amb les faldes

acampanades són molt semblants a les

que es troben a l'abric del Cogul, a les

Garrigues.

Falses pintures rupestres que representen una cacera de cabres
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Blocs de marbre a la pedrera prop del barranc del Carrer Ample

Abeurador prop de la font de les Baranes Cabra salvatge, espècie emblemàtica del Port

AI cap de 1 h 06' sortim del bosc i arribem a un eixamplament del barranc, on hi ha un gran pla pedregós envoltat per
tarteres. El paisatge és feréstec i captivador. Seguim recte, sense deixar el camí. Després de creuar el pla i de dei

xar un petit abric a l'esquerra, a la 1 h 11' entrem a un sinuós estret, on podrem contemplar unes extraordinàries estra

tificacions rocoses de tipus isoclinal. Sortim de l'estret i seguim el curs del barranc, que encara continua sinuós i s'en

caixona una mica més endavant. A la 1 h 17' arribem a una bifurcació de barrancs. Ens envolta un paisatge totalment

mineral, la vegetació gairebé ha desaparegut i els vessants del barranc estan coberts per grans extensions de tarte

res. A la nostra dreta es retalla la desolada carena de les Rases del Maraco. Deixem el barranc del Carrer Ample i

seguim pel barranc secundari de l'esquerra, on es veu perfectament una gran cavitat rocosa, que correspon a la Cova

del Frare. En un minut més arribem a l'entrada de la cova (temps total, 1 h 18'), amb unes dimensions considerables,
utilitzada tradicionalment pels pastors com a refugi i per aixoplugar-hi el bestiar. Les pintures les veureu tot just entrar
a mà esquerra, a poca distància de l'exterior i a una alçada d'entre 1 i 2 metres. Després d'efectuar la visita a la cova,

el retorn s'ha de fer seguint el mateix itinerari, encara que per als més caminadors hi ha l'opció de continuar pel
barranc del Carrer Ample amunt fins enllaçar amb el GR-7, travessant les Rases del Maraco i per les Clotes i el Coll

de les Saleres anar a sortir a la pista que hi puja des de la Franqueta, que us retornarà al punt de partida .•

Jordi

Bustós i
Bernús
és autor

de la guia
Itineraris

pels Ports

de Beseit
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De Lhasa
Katmandú

Dueo que davant del dubte hem

de fer cas al cor, a aquest instint que
tots duem a dins. Això és el que vaig
fer quan vaig decidir de comprar un

bitllet d'avió de Barcelona a Katman

dú, i fins dos dies abans de partir no
sabia si podria aconseguir el vol de

Katmandú a Lhasa i el permís d'entra
da al Tibet.

Precisament el fet d'anar-hi sola,
amb el meu mitjà de transport preferit,
i en una època de l'any poc habitual

per fer aquesta ruta -el mes de

novembre- era el que més m'atreia.

AI llarg dels seus tres mil cinc

cents quilòmetres de fronteres interna-

clonals limita amb l'índia, Bhutan,

Myanmar (l'antiga Birmània) i el Nepal.
L'altitud mitjana del país és d'uns

4.000 metres; hi podem trobar quatre
de les deu muntanyes més altes del

planeta, precisament en la frontera

meridional, a I'Himàlaia.

Lhasa, la capital, es troba a 3.650

metres d'altitud. Té uns dos-cents mil

habitants, la meitat dels quals són

immigrants xinesos. La part antiga de

la ciutat és una successió de carre

rons en els quals sovintegen els mer

cats tradicionals i els característics

edificis pintats de blanc amb finestres

orlades de negre.

Passejar per aquesta ciutat és

retrocedir en el temps. El palau de

Potala, el temple de Jokhang, la plaça
Bakkor són llocs per visitar, per obser

var, per fer girar els molinets daurats

de l'oració i mirar de confondre's amb

els pelegrins, que sempre van circu-

lant al voltant dels chortens i dels

monestirs en el sentit de les busques
del rellotge. El temple de Jokhang,
fundat fa 1.300 anys, és, sens dubte,
la construcció més venerada de tot el

Tibet. A l'entrada hi ha dos molinets

d'oració gegantins i m'hi trobo una

multitud de pelegrins, alguns d'ells

prostrats abans de començar el circuit

de pelegrinatge. Des de la part supe
rior del temple es veu perfectament la

plaça Bakkor, la qual ha estat escena

ri de protestes entre xinesos i tibetans.

Si aprofitem la vista podrem distin

gir el palau de Potala, residència dels

successius dalai-lames des de 1649

fins a 1959 -any en què Tenzin

Gyatso, l'actual dalai-lama, va fugir a
l'índia, nou mesos després que la

República Popular de la Xina envaís el

Tibet. L'edifici es divideix en dues parts,
el Palau Blanc i el Palau Roig. Té tretze

pisos, que representen 110 metres d'al-



çària. Acull un miler d'habitacions, guar
da enormes tresors i està decorat amb

més de 2.000 estàtues. El palau de

Potala -nom que significa la muntanya
de Buda- domina la ciutat i des de la teu

lada es pot veure la part nova de Lhasa,
que sembla més aviat una ciutat xinesa,
ja que els edificis han reemplaçat les tra
dicionals construccions tibetanes.

A uns nou quilòmetres de Lhasa hi

ha el monestir Drepung, literalment

muntanya d'arròs. A l'entrada i seguint
el circuit d'oració hi ha unes roques pin
tades amb representacions de Buda.

Fundat el 1416, va ser residència del

dalai-lama entre 1530 i 1649, any en

què el cap espiritual i polític del Tibet es
traslladà al palau de Potala. És un dels

monestirs més grans, va arribar a acollir

una població de més de 10.000 monjos.
En l'actualitat n'hi viuen uns 500 de

manera permanent i uns 800 més a

temps parcial. Els monjos fan les feines

del camp ajudats per un ramat de 300

iacs, però, potser, la font principal d'in

gressos deriva del que paguem els

turistes a l'entrada. A les dotze del mig
dia els monjos són cridats a l'oració i

tots hi acuden puntualment. Durant uns
vint minuts és permès de fer-hi fotogra
fies; després ja no és possible l'entrada.

El dia abans de començar a pedalar
en direcció a Katmandú, decideixo aga

far l'autocar per visitar el monestir de

Gandem. Penso que m'ajudarà a acli

matar-me, ja que es troba a 4.500

metres d'altitud. Seran unes dues hores

de viatge per fer una distància d'uns 45

quilòmetres. Tots els passatgers de l'au

tocar són tibetans. Un cop hem deixat

l'autocar i resseguint el circuit d'oració

arribem, en uns 40 minuts, a l'edifici prin-

cipal del monestir. Jo intento fer el

mateix que ells, cremar encens i herbes

aromàtiques i col-locar banderes d'ora

ció per fer que onegin al vent. Alguns
d'ells em fan gestos perquè els segueixi.

A tots els fa molta gràcia de veure

les fotografies de la guia del Tibet i llegir
tot el que hi ha escrit en tibetà.

Després d'estar-me quatre dies a

Lhasa i els voltants, arriba el moment

d'agafar la bicicleta i sortir en direcció a

Katmandú. Seran 1.100 quilòmetres de

ruta, que inclourà també el trajecte per
visitar el campament base de l'Everest.

La primera etapa transcorre per una

carretera asfaltada i plana, per la qual
cosa els primers 80 quilòmetres són cosa

fàcil. A mesura que m'allunyo de Lhasa

vaig trobant petits poblats tibetans amb

plàcids camps de conreu a la vora del riu.

A uns 72 quilòmetres de la capital, en el

pont Dagar, s'hi traba la cruïlla de la

carretera de l'aeroport, i una mica més

endavant hi ha uns quiosquets molt típics
on solen aturar-se els camioners, i on és

possible de passar la nit.

La segona etapa, de 43 quilòmetres, és
una de les més dures, ja que cal superar
1 .200 metres de desnivell per arribar al

Kamba La, un coll de muntanya de 4.800

metres d'altitud.

La carretera, sense asfaltar, es va enfilant
de mica en mica però sense parar. Quan

arribo a la part més elevada del port deci
deixo plantar la tenda i gaudir de les fan

tàstiques vistes sobre el llac Yamdrok.

Precisament, les dues úniques punxa

des que vaig patir en tots els dies de

marxa van produir-se en aquesta pujada
al port. Com que em trobava tot just al

començament del viatge vaig témer que

aquest tipus de contratemps seria el pa

nostre de cada dia i, entre altres coses, jo
ho atribuïa a les cambres xineses que

havia hagut de posar a les rodes a Lhasa

(ho vaig haver de fer per la incompatibili
tat entre les vàlvules europees i les man

xes xineses). Resulta que durant el trajec
te inicial de l'aeroport a la capital se'm va

extraviar la manxa. És a dir: si teniu la

intenció de recórrer el Tibet en bicicleta

endueu-vos tota mena de recanvis i eines

i, sobretot, si hi aneu sols, no perdeu la

manxa per res del món.

La jornada següent és una combinació

de bicicleta i jeep. Després d'una curta

baixada un grup de turistes occidentals

que viatgen en un vehicle tot terreny s'o
fereixen per dur-me fins a la pròxima
població important: Gyangze. De primer
moment val a dir que dubto d'acceptar,
però després m'adono que vaig amb el

temps just i que probablement no tindré

cap més ocasió de fer dues etapes en un

sol dia. Per tant decideixo d'acceptar l'o
feriment. Seran una mica més de 100

quilòmetres durant els quals aniré còmo
dament asseguda al jeep, travessant una

collada de 5.000 metres i fruint de l'es

pectacle prodigiós que ofereix una glace
ra a tocar de la carretera.

A Gyangze una fortalesa domina tota la

ciutat; el més espectacular, però, és el

Gyangze Kumbum, el chorten deIs cent

mi/budes.

L'endemà em proposo recórrer els 98

quilòmetres que separen Gyangze de

Shigatse, ja que la carretera que hi porta
és asfaltada i força plana. Shigatse és la

segona ciutat més gran del Tibet. Aquí és
on cal tramitar l'anomenat Alliens Travel

Permit, el permís per accedir al campa
ment base de l'Everest i poder arribar fins
a la frontera amb el Nepal.
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En aquesta ciutat hi trobem el monestir

Tashilumpo, que és la residència del pan

chen-lama, la segona figura política i reli

giosa després del dalai-lama. Des de la

part més elevada del Tashilumpo Kara, a
camí de pelegrinatge, tenim un mirador

excel· lent sobre la ciutat.

A Shigatse em trabo en Neil, un ciclo

turista anglès que també es dirigeix a

Katmandú i amb el qual aniré coincidint

en alguna etapa. Després d'un dia dedi

cat a descansar i a la paperassa, deci

dim de sortir els dos junts. Aquesta
etapa ha estat d'uns 76 quilòmetres,
amb una parada per prendre cha (te tibe
tà fet de sal, aigua i mantega rància de

nak, la femella del iac) i una altra per

menjar un plat típic tibetà: momos, una

mena de crestes farcides de carn a ver

dura, normalment cuinades al vapor,

encara que són molt més bones fregi
des. Finalment, aquell dia acabem acam

pant a la riba del riu.

El iac és un animal fort, adaptat a l'alti

tud i a les baixes temperatures -que

poden arribar fins als 30 graus sota

zero-. Tant és així que, si baixa per sota

dels 3.000 metres és possible que con

tregui malalties a que sigui atacat per

paràsits. Els tibetans ho aprofiten tot,

d'aquest animal, fins i tot les defeccions,
que, un cop assecades al sol, són ideals

per cremar com a combustible. De la llet

en fan formatge i mantega. Llet i mante

ga són dos dels ingredients del típic te

tibetà, que conté, a més, sal i rovell. Més

que no pas un te sembla un consomé, i

és molt nutritiu, recomanable especial
ment per als hiverns. Per als tibetans els

iacs són animals que mereixen un res

pecte especial, i tots ells són cridats per
un nom propi, com si fossin persones.
En la següent etapa, després de passar

al costat d'un pal indicador que m'informa

que em trobo a 5.000 quilòmetres de

Pequín, aniré ascendint lentament fins al

Yulong La, a 4.520 metres d'altitud.

Després d'una agradable baixada arribo al

desviament cap a Sakya, una de les qua
tre principals escoles del budisme tibetà.

just a la cruma d'aquestes carreteres hi ha

unes cases tibetanes on em quedo a

sopar i dormir. Tot ho trobem força net. La

mestressa de seguida em prepara un cha;
utilitza un recipient cilíndric de fusta molt

peculiar que en moltes llars ja ha estat

substituñ per batedores elèctriques.
Tan bon punt comença a fer-se de nit la

casa es converteix en quelcom de sem

blant a un restaurant i taverna alhora, ja
que tots els treballadors de manteniment

de la carretera dels voltants vénen per

prendre cha, jugar al dòmino i sopar.

L'etapa d'avui ha estat de 56 quilòmetres.
La jornada següent és una de les més

dures des del punt de vista meteorològic.
Després de 23 quilòmetres m'aturo a

dinar a Lhatse, un poble sense cap inte

rès, que té un únic carrer amb comerços
i restaurants regentats per xinesos.

Als afores de Lhatse veig cases típi
ques tibetanes i petits llogarrets molt
bonics. A mesura que me n'allunyo,
però, el paisatge esdevé un pedregar.
Per fi, a tocar del pal quilomètric 5.069 hi

trobo una petita esplanada. Com que
neva i el vent és molt fort, no dubto a

l'hora de plantar la tenda.
L'endemà m'adono que el riu Chusar

Chu està glaçat. Afortunadament, havia

omplert els bidons la nit anterior, encara

que descobreixo que també estan con

gelats. Gràcies al termos puc prendre
alguna cosa calenta abans d'atacar els

700 metres de desnivell que em separen
del l.hapka La, que, amb els seus 5.200

metres sobre el nivell del mar, és el coll
més alt del viatge. Un cop arribo al coll
en qüestió hi trobo una dona tibetana i el
seu fill. Intercanviem uns somriures i els
demano permís per fer-los una fotografia.
Ella, mentres, no deixa de filar.

Després d'uns 67 quilòmetres que es

fan durs i llargs arribo a Shegar, un lloga
rret a 4.050 metres d'altitud, proper al
desviament cap al campament base de

l'Everest, on cal pagar entrada per acce

dir al parc natural de Chomolungma.
L'etapa següent, de tan sols 20 quilò

metres, és de transició i em va molt bé

per descansar. Surto per la carretera

asfaltada i a pocs quilòmetres passo un

control militar de passaports. Sis quilò
metres després trobo el trencall que va al

campament base de I' Everest; em trobo

a 4.300 metres d'altitud. La pista que

porta a Chay, el poble on comproven



l'entrada comprada prèviament a Shegar,
és força dolenta i en alguns trams fins i

tot és recomanable de sortir-ne. En arri

bar al poble m'allotjo en una casa parti
cular, on el sopar i les habitacions són

força precaris.
L'endemà inicio l'ascensió dels divuit qui

lòmetres que em separen del Pang La, a
5.150 metres d'altitud, des d'on puc veure

l'Everest, el Cho Oyu, el Makalu i el Lhotse.

La impressionant vista d'aquests cims

imponents em dóna les forces que em cal

dran per abordar els 53 revolts de baixada

fins a arribar a Tashi Dzom. En aquesta
població em quedo a dormir en un alberg;
tot està netíssim i el menjar és excel·lent.

Recupero forces per a l'endemà, que vull

arribar al monestir de Rongbuk, el més alt

del món i probablement un dels que per
meten gaudir de millors vistes, especial
ment per a muntanyencs.
Hi arribo cansada però satisfeta. Avui

també ha estat un dia dur, ja que la pista
estava en molt males condicions i els 43

quilòmetres de recorregut necessaris per

superar 775 metres de desnivell m'han cos

tat més de cinc hores sense deixar de

pedalar. Em quedo a dormir en un trist

alberg on només em donen per menjar uns
nuddels xinesos precuinats als quals afegei
xo aigua calenta. Per compensar el pobre
sopar, tinc les meravelloses vistes de la cara

nord de l'Everest i una llauna de tonyina en

oli d'oliva portada des de Barcelona.

La jornada següent, després d'una

suau ascensió de vuit quilòmetres, arribo
al final de la pista, on hi ha el campament

base de l'Everest. Em trobo a una mica

més de 5.000 metres d'altitud, per la

qual cosa davant meu s'alça una impres
sionant paret de 3.800 metres.

Després de col·locar unes banderoles

d'oració perquè onegin al vent, donar grà
cies als déus per ser en aquest lloc, gaudir
de l'esplèndid paisatge i fer unes quantes
fotografies, torno a emprendre el camí de

baixada a Tashi Dzom. Seran 60 quilòme
tres amb un desnivell de 975 metres.

Des de Tashi Dzom, Neil i jo decidim

agafar un camió que ens deixarà de nou,

després de dues hores i mitja, a la carrete

ra principal. Cap dels dos no volem tornar

a fer en bicicleta el dur camí de tornada.

Després de pedalar durant 43 quilòme
tres gairebé totalment plans, però amb

vent fort en contra, arribem a Tingri, un

poblet amb tota mena de serveis i on fa

molt de fred.

La jornada següent, de 39 quilòmetres,
em porta fins a Gutsuo, un llogarret tibetà
on es pot menjar i dormir. Es tracta d'un

lloc on solen aturar-se els camioners.

L'endemà segueixo l'horari dels camio

ners i matino una mica més de l'habitual.

Els primers quilòmetres són agradables;
segueixo el curs del riu i vaig passant per
diferents poblets. Quan comença l'ascens
de 550 metres de desnivell, però, les

coses canvien. Hi ha molts revolts i em

sembla que mai no hagi d'arribar al final.
Un cop al Lalung La, a 5.000 metres d'al

titud, és possible veure el Shisha Pangma.
Després de quatre quilòmetres de baixada
arribo a un edifici del servei de manteni

ment de carreteres on és possible dormir.

En la setzena etapa del viatge gaudeixo
d'unes vistes magnífiques des del Thang
La, el darrer pas de més de 5.000 metres

abans d'entrar al Nepal. He anat ascen

dint de mica en mica i només em queden
250 metres de desnivell per poder con

templar l'impressionant Shisha Panqma i

les banderoles d'oració plenes de colors.

Posteriorment m'espera una baixada de
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1 .300 metres de desnivell amb un vent en

contra que em fa patir més del que m'es

perava, sobretot per la sensació de fred.

Els darrers 30 quilòmetres amaguen

empits inesperats, tot i que s'agraeix el

canvi de paisatge, ara molt més frondós i

amb una mica de neu en alguns vessants.

L'endemà, després d'un descens de 32

quilòmetres, arribo a Zhangmu, el darrer
poble xinès abans d'entrar al Nepal. Avui
he pogut comprovar un dels avantatges
de viatjar en bicicleta: a Zhangmu hi havia

molts camions aturats esperant per pas
sar la frontera, i jo, evidentment, m'he

col-tocat al davant. Un cop passats l'últim

control de passaports xinès i la duana, em
trobo al pas fronterer, situat en un pont.
Aquest pont va ser construït pels xinesos
després de la invasió del Tibet per poten
ciar les bones relacions amb el Nepal, i es

diu Pont de l'Amistat.
El paisatge ha canviat totalment. Hi ha

molta vegetació, aigua pertot arreu i un

clima molt més benigne. Em quedo a dor

mir a Tatopani, on hi ha unes fonts termals

públiques separades per sexes. lncreïblel
Després de tretze dies sense dutxar-me

he estat dues hores sota un raig d'aigua

tan calenta que, al començament, sem
blava que no es podia suportar. En nepa
lès tato significa calent, i pani, dutxa.
En la penúltima etapa continuo el des

cens dels 1.000 metres de desnivell que
em conduiran a la vila de Dolalghat. Es
tracta d'una zona molt poblada, amb força
vegetació, de manera que el contrast amb

els dies anteriors és brutal. La carretera

està asfaltada, tot i que les esllavissades hi

són freqüents. Abans d'arribar a Dolalghat
hi ha un empit considerable, ja que cal sal

var 150 metres de desnivell en dos quilò
metres i mig. Avui ha estat el primer dia del

viatge que he suat.

En l'última etapa de la ruta recorro un

total de 62 quilòmetres. Els primers són

plans, però a partir del tretzè comença
l'ascens al pas de Dulikhel. Seran 1.000

metres de desnivell, però aquí es fan

més suportables que al Tibet ja que ens

trobem tan sols a 800 metres sobre el

nivell del mar i la carretera, tret d'algun
tram, és asfaltada. Des d'aquest últim

port de muntanya contemplo per darrer

cop els cims nevats de I'Himàlaia, abans

d'emprendre el descens que em durà a

la caòtica ciutat de Katmandú.

Han estat trenta dies de viatge que
m'han permès de gaudir de l'amabilitat del
poble tibetà i compartir amb ells experièn
cies agradables, fins i tot comunicar-m'hi

sense parlar el mateix idioma.•
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Al juliol i a l'agost poden presentar-se alguns problemes en les
darreres etapes com a conseqüència del monsó. El millor mes per
fer aquesta ruta probablement sigui el setembre. A l'octubre i

especialment al novembre hi fa força fred, tot i que els dies són
més clars, i el paisatge hi és més aspre per la manca de vegetació.

Lhasa-Katmandu a través de la principal via de comunicació
entre aquestes dues poblacions. De Lhasa a Shigatse hi ha dues

possibilitats, de les quals he escollit aquí la més atractiva pel
paisatge.

Al quilòmetre 5.145 de la carretera principal es troba el
desviament per anar al campament base de l'Everest. Si no es vol

repetir el mateix trajecte és possible tornar a la via principal per
un altre camí situat més a l'oest que l'anterior, que travessa el coll
de Nom La, de 5.250 metres d'altitud, i continuant cap al

llogarret de Lungchang per arribar finalment a Tingri. Aquesta
ruta és molt més dura, no està transitada i en alguns punts se'n

perd fàcilment el traçat. Això sí, l'aventura està garantida.

• Tibet. Lonely Planet. Edición en inglés de 2002.

• Biking Map, 1,000 Kmsftom Lhasa to Katmandu, de l'editorial
Himalayan MapHouse. Es pot trobar en llibreries especialitzades
de Katmandú.

• Barcelona-Katrnandú: aquest trajecte pot fer-se amb diferents
línies aèries, segons el preu del bitllet, la duració del viatge i les
escales a realitzar.

• Katrnandú-Lhasa: aquest vol no surt diàriament, i si es tracta de
la temporada alta podeu tenir-hi problemes. El més senzill és

aconseguir el bitllet a través de les múltiples agències de viatges
de Katmandú. També és possible arribar a Lhasa des de la Xina.

• Per entrar al Nepal cal disposar de visat. Com que hi entrem

dues vegades, una en avió i l'altra en bicicleta, és important
endur-s'hi dues fotografies i dòlars, ja que el visat que
tramitarem al Nepal cal pagar-lo amb aquesta moneda i en

efectiu.

• Per entrar al Tibet cal disposar de visat xinès i d'un permís
especial que és possible obtenir a les agències turístiques de

Katmandú, Perquè et concedeixin el visat xinès a Espanya no

hem d'especificar que es vol viatjar al Tibet, sinó a qualsevol
ciutat xinesa, per exemple Chengdu.

Les monedes de curs són la rupia nepalesa i el iuan xinès. Es poden
canviar euros a tots els bancs de les poblacions grans. La moneda
xinesa que ens ha sobrat en acabar el viatge és convenient canviar-la a

Katmandú,ja que hi ofereixen canvis millors.

A Lhasa i Katmandú hi ha una infinitat d'hotels de totes les categories
i preus possibles.A les grans poblacions no hi ha cap problema per
trobar allotjament. En els pobles més petits, si es viatja solo en parella,
és fàcil trobar habitació en cases particulars. Algunes nits, però, atesa la
distància entre algunes poblacions, és indispensable plantar la tenda de

campanya.

• Tenda de campanya, aïllant, fogonet, recanvis i eines per a la

bicicleta, ulleres de sol, crema protectora i uns bons culots. El
sac de dormir i la roba d'abric que hi hàgim de portar

dependran de l'època de l'any. És aconsellable de dur una

màscara per evitar respirar la pols que aixequen els camions; són
fàcils de trobar a Lhasa.

• També és recomanable endur-se de casa alguna barreta

energètica així com algun sobre de sals minerals per dissoldre
en aigua, així com embotit o llaunes de tonyina, especialment si
s'hi va fora de temporada. En pot ser un exemple el que em va

passar al monestir de Rombuk: malgrat que a la guia hi posava
que hi hauria tot tipus de serveis, fins i tot pastissos fets pels
monjos, com que era el mes de novembre, la cuina estava fora
de servei.

• Els gossos tibetans poden ser perillosos, sobretot en zones

rurals. Cal mantenir-se'n a distància durant el dia i, de nit, és
recomanable fixar-se bé per on es camina. No seria sobrer un

espantagossos, un aparell petit, de la nuda d'un telèfon mòbil,
que emet unes ones molt molestes per als cans i imperceptibles
per a les persones.

• A gairebé tots els monestirs i temples es dóna una càlida

benvinguda als estrangers. Per la nostra banda, és de cortesia

obligada el compliment de les següents normes:

• Recórrer sempre els monestirs, capelles i altres indrets
d'oració en el sentit de les agulles del rellotge, de manera que
els altars i chortens quedin a la dreta.

• No tocar cap objecte deIs altars.
• No endur-se banderes d'oració ni pedres mani.
• No fer fotografies durant les pregàries. En aquests moments,

sempre demanarem pernús, sobretot si utilitzem flaix. Els
monestirs grans de vegades cobren una quantitat en aquest
concepte.

• No vestir pantalons curts ni faldilles curtes en un monestir.
• Descobrir-se en entrar en una capella.
• No fumar dins els monestirs.

• Convé recordar que el Tibet -molt més que la resta de la
Xina- és un estat policial en tota regla, i que les discussions

polítiques amb la població local poden comportar
conseqüències greus. És prohibit, fins i tot, introduir al país
fotografies del dalai-lama.
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4 de març

Xl Jraveuia amb e�quí�
de la UEC de Barcelona

•

I

XII Campionat de Catalunya

El 14 de març de 2004 esteu

tots convidats a participar en

una nova edició de la Travessa

amb Esquís de la UEC de
,

Barcelona. Es un any de
celebracions per a nosaltres, de
les quals us volem fer partícips.
La veterana cursa fa ja 40 anys i

a més a més coincideix amb el
Centenari de la Unió
Excursionista de Catalunya i el
XII Campionat de Catalunya
d' esquí demuntanya.

Una vegada més, el Parc
Nacional d'Aigües Tortes i Sant

Maurici, la vall de Gerber i el pic
de Bassiero seran l' escenari per
on traçarem el recorregut. Un

itinerari gratificant per els
nostres ulls i alhora exigent pel
seu caràcter alpí. Pendents

pronunciats, canals, colls, cims i

bons descensos són alguns dels
elements que trobareu.

Us esperem a tots al 40

BASSIERO'04.
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BancSabadel1
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FEEC :::::'"...!..��.ta"".

mm Generalitat de Catalunya� Direcció General de l'Esport
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Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a 08011
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Siurana aspra i ardida
per Jaume de Ramon i Vidal

Fa uns mesos el CEC anunciava la remodelació i ampliació del

refugi Ciriac Bonet, a Siurana, i convidava a tots els excursio

nistes a la reinauguració. Vàrem creure que seria interessant

d'anar-hi, però no pas aquell dia. No som amants de les mul

tituds i un lloc com aquell convida al silenci, just el que no ens

oferia la presència de representants de les diferents seccions

del Centre, a més d'excursionistes de totes les entitats, princi
palment del camp de Tarragona. Per això, passat l'esdeveni
ment i amb uns amics del Foment Excursionista de Barcelona,
férem l'excursió a Siurana que, a part de l'impressionant pai
satge que permet contemplar, crida l'atenció per les constants

referències a l'excursionisme que s'hi troben, com el monu

ment al geògraf muntanyenc Josep Iglésies i la placa a l'alcal

de de Siurana Genari Martorell, a més de la presència del

refugi en un extrem de la població, penjat de la cinglera. Tot

plegat ens portà a voler-ne conèixer la història.

Siurana és un nucli agregat de Cornudella de Montsant des de

1942 -encara que els tràmits s'iniciaren el 1915- i es troba a

les muntanyes de Prades, al capdamunt de la cinglera de roca

calcària que dóna nom al poble, a uns 737 metres d'altitud,
dominant per l'extrem el riu Siurana i encaixant el torrent

d'Estorpinyà juntament amb la cinglera bessona de Siuranella.

De la seva història en majúscules podem destacar-ne que fou

el darrer reducte de defensa del valí Almira Almemonit, que és

rendí el 1153 a Ramon Berenguer IV en rebre garanties per a

les seves vides i béns mobles. Fou refugi del catarisme, com
esmenten els processos inquisitorials, i també un dels últims

baluards austriacistes de Carrasclet en la defensa de la pròpia
identitat davant de l'uniformisme borbònic.

El poble es despoblà durant les darreries del segle XIX i prin
cipis del XX. Les cases, igual que havia fet amb anterioritat

l'imponent castell, fita estratègica de primer ordre en el pas

sat, s'havien enrunat i oferien al visitant un aspecte entristidor

que contrarestava amb el goig que produïa el paisatge dels

rius, les cingleres i la vista de la plana amb Cornudella i la

imponent serralada del Montsant, amb la Morera a mitja alça
da com a teló de fons. Només l'església romànica del segle
XII, dedicada a la Mare de Déu de les Aigües, d'una sola nau

amb volta apuntada, absis semicircular i un interessant relleu

de la crucifixió al timpà de la portalada de factura primitiva,
restà en peu i era visitada el 9 de maig de cada any pels pele
grins que celebraven el jubileu des de 1682, quan el Papa
Innocenci XI concedí indulgència plenària a aquells cofrares

de la M,are de Déu de Siurana que després de l'Eucaristia visi

tessin a la Verge. EI11372 el Papa Pius IX concedí la gràcia a

tots els fidels que complissin el precepte. Així, un dia a l'any,
la contrada despoblada rebia el bullici dels fidels.

Els únicsvisitants assidus, d'aquests llocs eren els excursio

nistes, sobretot després de fer promoció de la zona en Cirlae

Bonet i Escarrer, fill de-Plcamoixens, nucli agregat de Valls, i

soci del CEC. De les seves dades bio.gr,àfiques en destaca el

seu catalanisme progressista com a militant del Centre Càtalà

d':4.lmirall, cosa que el convertí en un mecenes de ta nostra

cultura després d'assolir llnC! posició econòmica folgada. En
el camp de la muntanya sufragà la construcció del Xalet de

les Airasses a la Mussara (avloii desaparegut), que va cedir al

CEC a perpetuïtat, i també, ja malalt de mort, va fer aixecar el

refugi de Siurana el 1934 que també donà al CEC. Aquell
mateix any moria i el butlletí del Centre el recordava així: "En

les soledats de Siurana, plenes d'història i de llegendes, on
finí la dominació àrab a Catalunya, fixà per darrera vegada el

seu esperit catalaníssim i la seva mà generosa volgué prote
gir un altre cop l'excursionisme, disposat com sempre a tre

ballar pel millorament de la pàtria".

El muntanyenc i alcalde de Siurana Genari Martorell, per revi
talitzar el poble i recurperar-Io de l'abandó, va promoure un

espectacular jubileu el 1953, per commemorar la conquesta
cristiana de la població. Va aconseguir mobilitzar tot el món
excursionista i també va saber implicar-hi les autoritats ecle

siàstiques, que també hi van ser presents. Es publicà un lli

bret i es bastí un monument en memòria de la data. Per

conèixer aquell esdeveniment només cal cercar els butlletins

d'entitats com l'Agrupació Excursionista Pedraforca, que hi

organitzà una sortida de tres dies. Genari Martorell aconseguí
el seu propòsit i alguns muntanyencs compraren i referen les

cases, amb un gust purista.

El 1965 els excursionistes aixecaren un petit monument al fill
de Reus i ll-Iustre historiador, geògraf i mestre de muntan

yencs, en Josep Iglésies i Fort, a qui vàrem tenir l'honor de

conèixer i que sempre recordem darrere de la taula del seu

despatx del passatge Perrnanyer de l'Eixample barceloní al

qual s'accedia per un passadís estret fet de piles de llibres i

documents.

Altres fets destacables són la poesia de Josep Carner dedi

cada a la població i que restà per sempre en un monòlit, eri

git el 1953, al costat del refugi. Siurana és viva encara per la

nostra gent com ho demostra la presència el dia de la nostra

visita d'escaladors catalans, txecs i alemanys desitjosos d'en
filar-se per aquelles parets.

Acabarem amb les paraules de Josep Iglésies escrites el

1968 en descriure Siurana a la Geografia de Catalunya dirigi
da per Solé i Sabaris: "Per la seva posició enlairada i el rocam

calcari poc acollidor, gairebé estigué abandonat, però avui

torna a florir gràcies a l'excursionisme".

Allà dalt ets Siurana, aspra i ardida,
ben arrapada a la salvatge altura,
coronada d'espais, d'abims cenyida,
tota daurada i negra de vellura.

Dels carrerons sota la volta dura,
l'aire té una quietud esfereïda;
sols enllà, vora el cingle, una exquisida
prada es va alçant ver I'esglesieta obscura.

Des de Siurana es veuen soledats;
ella.és una impassible sobirana,
dominant els voltors.1 els espadats.

i prega i jura, i amenaça a estones;
i només pot finar l'aspra Sh:Jrana,
desfeta en rocs :per carregar les fones.

JosepCamer

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria General de l'Esport
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D es del número 306 (gener-febrer de 2002), amb un

objectiu divulgatiu i pedagògic, la revista Excursionisme, i

més concretament la secció Sabíeu que ...

, ha anat abor
dant alguns dels aspectes que creiem que tenen més inte
rès per a la majoria dels practicants d'aquest conjunt d'acti
vitats ludicoesportives que actualment coneixem de manera

genèrica com a esports de muntanya o excursionisme, en
l'accepció més restringida del terme, denominació en què
incloem disciplines com ara l'escalada, l'alpinisme, l'esquí
de muntanya o el descens d'engorjats. Dins d'aquest con
text, en aquest número volem fer un parèntesi per reflexio
nar breument sobre el que entenem per formació.

Tradicionalment, els practicants dels esports de mun

tanya han passat un període d'aprenentatge més o menys
conduït al si de les seccions d'iniciació de les entitats

excursionistes, han assistit a cursets poc o molt especia
litzats impartits en les mateixes entitats, pels òrgans tèc
nics de la FEEC o en escoles privades, o bé han seguit un
camí quasi autodidacta guiats per amics i familiars. En tots
els casos, i en d'altres de no esmentats, l'aprenentatge
s'ha fonamentat en l'assimilació més o menys conscient
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d'uns coneixements teòrics i d'unes habilitats, i els mèto
des d'ensenyament d'aquelles persones que els han
transmès han abastat des del comandament directe més
estricte fins a l'oberta i lliure exploració, passant per l'a
tractiva assignació de tasques.

El procés d'ensenyament i aprenentatge dels esports
de muntanya té algunes característiques que el fan pecu
liar i que el diferencien força del que s'aplica en altres
àmbits. Per exemple, amb algunes excepcions, els for
madors són al mateix temps practicants, per la qual cosa
un dels supòsits d'inici en el procés de formació és que
els coneixements i les habilitats que es volen transmetre

estan assimilats pels primers. Com a contraexemples en

presentem aquests dos: un professor de música no ha de
ser forçosament un músic o un professor de polítiques no

ha de ser forçòsament un polític. Un altre element dife
renciador que sorgeix quan s'analitza aquesta formació
és que sovint (però no sempre) l'espai i la dinàmica tem

poral en què es desenvolupa són els propis de la pràctica:
s'ensenya a escalar en una via d'escalada i al ritme propi
de l'escalada.



El procés d'ensenyament i aprenentatge
L'esquelet de qualsevol procés d'ensenyament i aprenen

tatge, conscient o no, es pot resumir així:

Què s'ensenya· A qui s'ensenya· Com s'ensenya

Què s'ensenya és el conjunt de coneixements teòrics i

pràctics que el docent (recordem: l'oncle, l'amic, el monitor
o vocal voluntari, l'instructor professional) pretén que la

persona a qui acompanya assimili al llarg del període en

què el tindrà al seu costat: un matí, un cap de setmana, un

any, tota la infantesa ...

A qui s'ensenya no és només el fill, l'amic més jove o

inexpert o l'alumne. És, després de l'avaluació inicial del

que tenim, una persona d'una determinada edat, d'unes
condicions físiques, psicològiques i socials específiques,
amb uns coneixements i habilitats ja apresos.

� : •.
'

.'�.' e
.

•• Els conti.'lguts: què
Per més bàsics que semblin alguns dels continguts que es

poden plantejar en fer una llista exhaustiva, no cal oblidar

que el receptor d'allò que volem transmetre pot ser tant un
infant de quatre anys com un adult que als seixanta trepitja
per primer cop la muntanya. És força recomanable filar prim
en la selecció dels continguts que en cada sessió didàctica

i en el seu conjunt volem presentar o consolidar. D'altra

manera no podrem avaluar si ho hem aconseguit o no.

En la taula 1 es mostra una proposta de classificació de

continguts per als diferents esports de muntanya. Algunes
de les àrees són específiques per a una determinada espe
cialitat i d'altres són comunes malgrat que si en féssim el

desglossament, que no mostrem, apareixerien ítems dife

rents (per exemple, en el material i l'equip, en el coneixe

ment del medi. .. ). També el pes relatiu de cadascuna de les

àrees (expressat per exemple en el nombre d'hores que s'hi

Com s'ensenya inclou tant els mètodes pedagògics
que es faran servir en cada moment (que depenen en defi

nitiva de saber com s'aprèn) com els recursos dels quals
disposem per tenir èxit en la nostra tasca. El més important
d'aquests recursos és el mateix formador, com a persona,
com a docent i com a practicant (qui ensenya). D'altres són
l'espai i el temps, o el material didàctic o de seguretat

Paral-lelarnent a aquest procés, cal realitzar avaluacions par
cials de tots aquells aspectes que són rellevants en el des

envolupament de l'acte pedagògic, i també una valoració del

grau de consecució dels objectius que han estat plantejats.
Com a darrer pas, si el formador està interessat a conèixer

l'eficàcia de la seva tasca, és indispensable dur a terme una

avaluació final global que ha de respondre a preguntes que
poden ser tan bàsiques com: ha après a fer-se la motxilla el

meu fill? (s'avalua l'aprenentatge); he sabut mostrar com es

fa? (s'avalua la metodologia); les condicions eren adients per

ensenyar-ho? (s'avaluen els recursos d'espai i temps).

dediquen) pot ser diferent per a les diverses especialitats,
però rarament és nul. Per exemple, l'ensenyament de la

cartografia disponible i del seu ús i de les diferents tècni

ques d'orientació pot no ser prioritari en la docència de l'es

calada en roca, però sovint la cornplexitat del massís on es

desenvolupa l'activitat fa recomanable que l'escalador tingui
almenys nocions d'aquests aspectes.
També s'ha de tenir en compte en la interpretació d'a

questa taula que es considera que cap de les especialitats
més tècniques (alpinisme, escalada, esquí de muntanya i

descens d'engorjats) no es pot practicar amb normalitat si

l'esportista no és capaç de practicar l'excursionisme amb

confort, seguretat i èxit Hi ha poques excepcions a aques
ta regla força intuïtiva: l'escalada esportiva i l'escalada de

cascades de glaç en entorns molt controlats com ara

escoles són potser les més evidents.

�

T
_._ --

Excursionisme
Escalada en roca

(Àrees generals)
Alpinisme Esquí de muntanya Descens d'engorjats

• Material i equip A més de les àrees d'exc. A més de les àrees d'exc. i A més de les àrees de A més de les àrees de
• Coneixement del medi i de les àrees generals d'escalada en roca i de les l'exc. i de les generals l'exc. i de les generals
• Tècniques de progressió adaptades a l'escalada en àrees generals adaptades a adaptades a l'esquí de adaptades al descens d'en-

bàsiques roca: l'alpinisme: muntanya: gorjats:
• Planificació de l'activitat • Tècniques específiques • Allaus • Tècniques de • Tècniques de
• Seguretat a la muntanya de progressió en ascens • Tècniques de progressió en progressió a la llera
• Cartografia i orientació i descens progressió avançades ascens • Descens en ràpel
• Salut i higiene • Tècniques de seguretat per tots els terrenys • Descens • Tècniques per evitar
• Aspectes mèdics Autoassegurament • Tècniques de seguretat • Tècnica alpina obstacles
• Condicionament físic i • Graduacions i ressenyes en roca, neu i glaç bàsica i progressió • Ancoratges
psicològic específic • Entrenament i Autoassegurament per glaceres • Passamans

• Dietètica i alimentació alimentació per a • Grans parets i • Autosocors
• Ètica l'escalada esportiva expedicions
• Aspectes històrics i socials

-

Taula 1. Proposta de llista d'àrees de continguts que s'han de transmetre en l'ensenyament dels esports de muntanya (FEEC, 2003)

L'ensenyament de tots els continguts i tècniques propis de
cadascuna de les especialitats es pot estructurar en dife

rents nivells de dificultat i complexitat que, en el cas de

l'excursionisme especialment però també en l'escalada en

roca estaran vinculats en certa manera amb l'edat d'aquell
que aprèn. Els experts en la docència de les diferents dis

ciplines suggereixen que tres nivells són probablement
suficients per completar l'estructura, amb l'excepció de I'al-

pinisme, que inclou un quart pis amb els coneixements i les

tècniques necessaris per practicar aquesta disciplina al

nivell més alt: grans parets en condicions hivernals, dificul
tats extremes en altitud, expedicions. Així, des del punt de
vista de la progressió en l'aprenentatge (i possiblement
també com a màxima expressió de la immersió de l'home
en la muntanya) l'alpinisme es presenta com el doctorat
dels esports de muntanya.
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Els alumnes: aqui s'ensenya?
Un dels aspectes fonamentals en l'avaluació inicial és el

coneixement dels receptors del missatge. S'ha d'avaluar el

grau de desenvolupament de cadascun dels quatre àmbits
de què es componen les persones: cognitiu, afectivomotor,
psicomotor i sociomotor. A la taula 2 es mostren alguns dels
factors que s'han d'avaluar i que poden ser determinants en

la decisió posterior de què ensenyarem i com ho farem.
Molts d'aquests aspectes estan vinculats a l'edat però
també a la mateixa història de cadascun dels alumnes.

Creiem que és molt important realitzar una avaluació ini
cial acurada que inclogui també una anàlisi dels recursos

de què disposem (personals, materials, econòmics, d'es
pai, de temps) per no cometre errors que en determinades
situacions poden dur innecessàriament a situacions de
rise elevat. Cal recordar que en el cas dels esports de

muntanya el risc és sempre present i que la màxima segu
retat ha de ser un objectiu prioritari en l'organització de

qualsevol activitat.

Àmbit psicomotor Àmbit afectivomotor Àmbit sociomotor Àmbit cognitiu
• Nivel! general • Motivacions (decisió pròpia, decisió • Relació amb els companys • Nivel! general
• Nivel! específic (en escalada, externa ... ) • Deficiències socials • Nivel! específic
esquí de muntanya ... ) • Interessos (esportius, lúdics,

• Deficiències afectius ... )

Taula 2. Aspectes que cal tenir en compte en l'avaluació inicial de l'alumne

El mètode: com s'ensenya?
Cal definir prèviament el que es vol ensenyar especificant
els objectius pedagògics que ens plantegem assolir. La

selecció d'aquests objectius (generals, específics i opera
tius) es farà d'acord amb la finalitat o finalitats de l'activitat

(terapèutica, ludicorecreativa, esportiva o educativa) i

també segons el grau de desenvolupament que en els

diferents àmbits tinguin els alumnes.

Un cop feta aquesta selecció es poden emprar les dife
rents metodologies d'ensenyament establertes, que aquí
no hi ha espai per comentar:

Comandament directe· Assignació de tasques
Resolució de problemes· Descobriment guiat·

Lliure exploració

En el moment de planificar les sessions didàctiques i les
activitats que s'hi desenvoluparan, és important pensar en
el mètode que farem servir. Finalment, cal dir que és prou
útil també la preparació d'una fitxa de l'activitat i de la ses
sió que inclogui els següents apartats i d'altres que
creiem importants:

Objectius generals, específics i operatius·
Nom de l'activitat· Espai· Material· Organització·

Desenvolupament· Nombre de participants· Temps tota!

Temps individual

Ramon Pasqual és coordinador de la secció "Sabíeu que...
"

i professor de didàctica d'excursionisme de l'Escala Catalana d'Alta Muntanya

Bibliografia:
La bibliografia general en temes de formació és inabastable, però és molt més reduïda en el cas de la docència dels esports de
muntanya, almenys a Catalunya. En mostrem aquí algunes referències.

• Armengol i Siseares, e, i altres, Per educar en l'esplai: Formació bàsica per a monitors, Ed. Pleniluni, Alella, 1990.
• Diversos autors, Tiempo libre y naturaleza. Manual del monitor, Colecció El Buho Viajero,Acción Divulgativa, Madrid, 1991.
• Escuela Española de Alta Montaña, Certificado de iniciación al montañismo, Ed. Barrabés, Cuarte, 2000.
• Escuela Española de Alta Montaña, Curso de formación continua. Pedagogía del alpinismo, 1995.
• Escuela Española de Alta Montaña, Curso de reciclaje de didáctica de la escalada en roca, 1992.

• FEEC (diversos autors), Tècnic d'esport en Excursionisme. Pla d'estudis, Secretaria General de l'Esport, 2000.
• FEEC (diversos autors), Escoles reconegudes, 2003.
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fI nou impuls
del

per Laura sacrest i Marçal Rocías

El refugi que la Unió Excursionista de

Catalunya té a La Molina ha iniciat

enguany una nova etapa. Nous

guardes, Laura Sacrest i Marçal Rocias,
i també noves expectatives per a unes

instal-lacions històriques, inaugurades el
12 de març de 1952, i que amb el

temps s'han convertit en un punt de
referència de la UEC. A continuació,

els nous responsables del refugi
n'expliquen les característiques i les

perspectives de futur.

Som la Laura i en Marçal i us

escrivim des del xalet refugi que la

UEC té a la Molina. Avui és Î 9 de

gener de 2004, a fora el torb fa de

les seves: sis graus negatius, ràfe
gues de més de 70 quilòmetres per
hora, neva intensament. .. Això és
fantàstic!

Treballem sense parar amb la
intenció de tornar a obrir el refugi a
tothom. Tenim ganes que torni a

ser el que ens diuen que havia
estat: que torni a tenir empenta,
que hi hagi nens corrent i fent de

les seves, que els esquiadors parlin
de com ha anat l'esquiada -"Quina
neu!"-, que en algun racó hi hagi
dos companys de cordada repas
sant la ressenya de la via que volen
fer l'endemà, que algun avi llegeixi
el diari sota els arbres del jardí. .. En

fi, volem tornar a despertar aquesta
gran casa adormida. De moment

tenim molta feina: estem condicio
nant les sales, netejant a fons la

cuina, renovant mobiliari, posant a
punt la caldera, canviant i rentant

mantes i coixins ...
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Per als que no conegueu el xalet

refugi us en farem cinc cèntims:
El xalet refugi de la Molina està

situat a la comarca de la Cerdanya,
que té una gran tradició excursionis

ta gràcies a les bones condicions

que ofereix per a la pràctica d'aquest
esport tant a I'hivem com a l'estiu. A

I'hivem hi podem escollir entre un

ventall considerable d' esports de

neu, des d'esquiar a les estacions

properes de la Malina a la Masella,
fins a gaudir d'un passeig amb

raquetes pels boscos prop del xalet,
a bé, per.als més agosarats, anar a
la serralada del Cadí a enfilar-s'hi per

alguna de les incomptables canals.

Entre la primavera i l'entrada de l'es

tiu i a la tardor hi tenim la possibilitat
d'anar d'excursió, pujar alguna
paret, anar amb bici, collir bolets a

simplement prendre la fresca sota un

dels avets del pati del xalet.
Situat al poble de la Molina (muni

cipi d'Alp), està molt ben comunicat

tant pel que fa al transport particular
com al públic. Per carretera, si venim
de les comarques de Barcelona a

Girona, hi podrem accedir per la C-

17 (antiga N-152) a través de la

collada de Toses a bé pel túnel del
Cadí. Si venim de les comarques de

Lleida a Tarragona haurem d'agafar
la carretera que ens porta per

Balaguer, Oliana i la Seu d'Urgell fins
a arribar a la Cerdanya.
Per venir amb tren haurem d'agafar

la coneguda Barcelona-Vic-Ripoll,
que, amb una mica de sort, i després
de quasi tres hores d'un viatge amb

regust de temps passats, ens deixarà
a l'estació de la Molina. També tenim

la possibilitat d'agafar algun dels cot

xes de, línia que surten de la majoria
de capitals de comarca de Catalunya
i que ens deixarà a Puigcerdà.
Tenim a la vostra disposició dos

edificis: l'un és el xalet i l'altre el refu-

gi. El xalet té quatre plantes: la plan
ta baixa consta d'una gran sala d'es

tar amb bar, menjador i cuina. A les

plantes primera i segona hi tenim les

habitacions i els lavabos. Totes les

habitacions tenen lliteres amb mata

làs, coixí i mantes, i una pica amb

aigua corrent. L'edifici té 65 places.
A la quarta planta hi tenim una gran
sala polivalent on podrem veure pro

jeccions, consultar ressenyes al nos

tre (nou) arxiu, veure pel·lícules ... Ah!,
ja ens ho deixàvem: en una habitació

annexa d'aquesta planta és on ens

agradaria muntar un boulder gimnàs
per tal que els escaladors a excur

sionistes més fanàtics no tinguin
excusa en dies de pluja. El xalet

també disposa d'un lavabo i una

habitació per a minusvàlids.

El refugi té dues plantes: a la pri
mera hi ha un ampli menjador sala
d'estar i un espai perquè els excur

sionistes de carmanyola pugueu cui

nar el que vulgueu. A la planta baixa
hi ha tres habitacions amb lliteres; les
habitacions tenen entre deu i dotze

places cada una i totes tres compar
teixen els lavabos i les dutxes. El

refugi està especialment indicat per a

grups, ja que hi ha la possibilitat que
estiguín sols, i la sala pot ser un

espai que s'apropin per a qualsevol
activitat que els interessi preparar. A

més, hi haurà unes tarifes més eco

nòmiques, per la qual cosa animem

a tots els grups de nens que vinguin
a fer les primeres experiències a la

muntanya a la Molina.

Bé, us deixem, que tenim molta

feina. Esperem poder-ho tenir tot a

punt ben aviat per estar a la disposi
ció de tots vosaltres; per a qualsevol
pregunta a reserva podreu trabar

nos en els següents telèfons (encara
no en tenim cap de fix): 646 74 46

69 a bé 686 75 64 79. Ens trobarem

a la Molina quan vulgueu.

Fitxa refugi
• Nom: Xalet-Refugi de la DEC a la Molina

• Data inauguració: 12 de març de 1952

• Altitud: 1.480 metres

• Terme municipal: Alp (la Cerdanya)
• Situació: A l'estació d'esquí de la Molina, a un quilòmetre de

l'estació de tren, a dos quilòmetres de les pistes de la Molina i a

deu de la Masella

Propietari: Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
• Adreça del propietari: GranVia de les Corts Catalanes, 576, Ir
2a, 08011 Barcelona, telèfon: 934543247, adreça electrònica:

unexca@terra.es, www.unioexcursionista.org
• Guardes: Marçal i Laura

'Adreça de contacte: Refugi DEC la Molina,Afores s/n, 17537

Alp (la Molina)
• Telèfon de contacte: 972 89 29 09 i 646 74 46 69

• Poble més proper: Alp
• Rifugis més propers: Niu de l'Àliga i Rebost (UEC)
• Caracteristiques: Xalet i refugi oberts durant tot I'any (dies
entre setmana amb reserva prèvia). Capacitat per a 60 persones

al xalet i 25 persones al refugi, equipat amb lliteres, matalassos,
coixins, flassades, llum elèctrica, aigua corrent, calefacció, vàters
i dutxes amb aigua calenta. Sala polivalent, ressenyes i biblioteca
de muntanya. Servei de menjars i begudes.

• Accés amb vehicle: Si venim de les comarques de Barcelona a

Girona, hi podrem accedir per la C-17 (antiga N-152) a través
de la collada de Toses a bé pel túnel del Cadí. Si venim de les

comarques de Lleida a Tarragona haurem d'agafar la carretera

que ens porta per Balaguer, Oliana i la Seu d'Urgell fins a arri

bar a la Cerdanya.A la carretera que va fins a la Molina, si
venim des d'Alp, al quilòmetre 1 després de l'estació de tren hi

ha el xalet refugi; si venim de la collada de Toses, a dos quilò
metres passades les pistes d'esquí de la Molina.

• Activitats: Excursionisme, esquí alpí, esquí de muntanya,

raquetes de neu, passeig amb trineus de gossos nòrdics, alpinis
me, bicicleta de muntanya, collir bolets, escalada ...

• Cartografia: Cerdanya 1:50.000 EditorialAlpina
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Aquesta primavera tres alpinistes catala
nes intentarem assolir el cim de
l'Everest (8.850 m) per l'aresta nord. La
idea d'aquesta expedició no sorgeix del
no res, sinó que és fruit d'una experièn
cia en muntanya acumulada durant
molts anys i d'un seguit d'expedicions
en altres serralades i en el mateix
Himàlaia. La nostra darrera expedició
fou al Shisha Pangma (8.013 m), que
vam assolir al setembre del 2001 . I fou
aquesta última experiència la que ens

va fer plantejar un repte encara més

gran, per l'èxit de l'expedició a nivell
esportiu però sobretot de convivència
entre totes les alpinistes
que hi vam participar.
En aquesta ocasió,
serem la Núria Balagué i
la Maite Hernández, de
la UEC de Barcelona i la
Sílvia Ferrandis, del Club
d'esquí de la Pobla de
Segur (CEPS) les que
ens enfrontarem al nou
objectiu, amb l'ajut de
dos xerpes.

En plantejar-nos aques
ta expedició vam decidir
escollir l'aresta nord per
una sèrie de motius:
Som conscients que si
bé és una ruta menys
freqüentada que la del
coll sud, també és tèc
nicament més compli
cada. L'aresta que
separa el coll nord fins
el mateix cim és molt

llarga i, a més, presenta

Everest 2004. Expedició femenina catalana a l'Everest
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tres punts confiictius, sobretot el Segon
Esglaó, un petit mur de roca, gelo
mixte, que pot presentar dificultats
segons les condicions en què el tro
bem. Una altra cosa a tenir en compte
és que l'últim camp es troba a uns

8.300 m d'altitud, cosa que fa que el

desgast físic els útims tres dies sigui
molt gran.

Per tal d'aclimatar-nos a l'altitud, farem
un trekking al Nepal, concretament al
del camp base de l'Everest per la cara

sud. Tenim previst invertir-hi unes dues
setmanes per dirigir-nos posteriorment
cap al Tibet i arribar al camp base en

QUARANTA ANYS DE BASSIERO
La travessa amb esquís de la UEC de Barcelona arriba
enguanya la quarantena edició. La tradicional prova se cele
brarà el diumenge 14 de març, tot i que, com ja és tradicional,
el dissabte dia 13 després de dinar ja començaran les activi
tats prèvies, com la rebuda dels participants a l'hostal
Castellarnau d'Escaló, el ritual de les inscripcions al mateix
hostal a la roda informativa, que tindrà lloe a les vuit del vespre.
La veterana cursa coincideix enguany amb el centenari de la
Unió Excursionista de Catalunya i el XII Campionat de
Catalunya d'esquí de muntanya. Com ja és habitual, la prova
tindrà per escenari el parc nacional d'Aigüestortes i Sant
Maurici, la vall de Gerber i el pic de Bassiero, un itinerari exi
gent pel seu caràcter alpí, amb pendents pronunciats, canals,
colls, cims i descensos desbocats.
Si la climatologia ho permet. els participants podran triar entre
dos itineraris, un de curt amb 1.101 m de desnivell, i un de
llarg on el desnivell acumulat és de 1.860 m, tots dos amb

les millors condicions possibles. La idea
és dedicar l'última setmana d'abril i les
dues o tres primeres de maig a equipar
la muntanya per intentar fer l'atac al cim
a partir dels últims deu dies de maig,
que és quan, teòricament, s'obre una

finestra de bon temps.

Tenim una gran il'lusió per poder viure i
realitzar aquest nou projecte i res ens

agradaria més que poder tornar a dur
l'emblema de la UEC a un altre vuitmil.

Núria Balagué,
integrant de l'expedició

Núria Balagué al cim del Shishapagma (8.013 ml

sortida i arribada a la Mare de Déu de les Ares.
Aquest any, a més, els patrocinadors faran possible eilliura
ment de premis econòmics. Així, els primers equips absoluts,
masculí i femení, obtindran un premi de 200 euros cadascú,
mentre que els primers classificats en les categories júnior,
veterans i mixt, en rebran cent.

CANVIS A EXCURSIONISME
Quan es posa en marxa un projecte mai no es fa mirant a l'in
finit. Ens posem llistons que ens proposem ser capaços de
superar en un temps determinat i uns recursos concrets. És,
doncs, molt pràctic plantejar les fites per cicles a terminis. En
el cas de la revista Excursionisme, en aquests moments ens

trobem en un canvi de cicle, en un procés de transferència
de responsabilitats i de replantejament dels objectius, un cop
ha estat assolida una part -la més gran- dels que ens vam

plantejar a l'inici d'aquest nou projecte i havent arribat l'hora
de redefinir els que no s'han aconseguit.



Tot plegat ha estat desencadenat per les particulars cir
cumstàncies dels integrants de l'equip de la revista i ha

desembocat en un seguit de canvis, el més destacat dels

quals és el relleu en la direcció, càrrec en què el fins ara

subdirector, Manel Miamau, pren el testimoni de Lluís
Catasús. Per fer el canvi menys traumàtic, Catasús conti
nuarà corn a subdirector i s'encarregarà de la secció de

refugis, com de fet ja feia últimament.
El segon canvi destacat és la desaparició de la secció
"Webs de motxilla", almenys en el format actual, a conse
qüència de la renuncia de la seva autora, Maria

Penyarroja. Ens ha sabut greu perquè era una de les sec
cions d'èxit d'aquesta revista i a tots ens agradava com

feia la feina la Maria, que sempre tindrà les portes obertes
per tornar a col·laborar amb nosaltres.
De cara als propers números hi haurà nous canvis, amb la

incorporació d'un nou redactor que assumirà la major part
de la feina que actualment fa Hèctor Verdú, que ha mos

trat la seva voluntat de ser rellevat per motius professio
nals, tot i que continuarà vinculat a la revista.

RECUPERACiÓ PAISATGíSTICA

Catalunya comptarà el proper any amb la primera legisla
ció específica de tot Espanya per a la protecció del pai-

satge. Seguint l'exemple d'algunes regions europees, el

govern català té previst adaptar la Carta Europea del

Paisatge i incloure-la en els plans directors del paisatge
que s'incorporaran als futurs plans territorials. Aquest
mateix any es definiran cinc actuacions de recuperació
paisatgística corn a experiències pilot.
Amb la intenció de potenciar aquestes polítiques, el nou
govern de la Generalitat ha creat la direcció general
d'Arquitectura i Paisatge, que té la intenció que en

aquests projectes s'hi impliquin també ajuntaments i enti
tats privades. Amb aquest objectiu, preveu crear cada

any nous projectes de recuperació per tot el territori cata

là i per dur-los a terme buscarà la implicació de les esco

les, entitats excursionistes, ecologistes i culturals.

La direcció general d'Arquitectura i Paisatge pretén que el
foment d'aquesta nova cultura del paisatge es faci d'una
manera gradual i que les iniciatives que s'emprenguin a

partir d'aquest any tinguin un caràcter pedagògic.
Els projectes de restauració tindran formes molt diverses:
n'hi haurà que afectaran zones urbanes (soterrament de
línies d'alta tensió, supressió del barraquisme ... ), però
també n'hi haurà en zones rurals (recuperació boscos de

ribera, rehabilitació d'edificis abandonats, arranjament dels
vorals de camins ... ).

LJesquí de mU;tL!�!!:ya
Una altra vegada som en plena temporada
d'esquí i hem pensat que aquest article

podria estar dedicat allèxic característic de

l'esquí demuntanya (o de travessa), que és

una modalitat que es practica fora pista
amb neu no trepitjada i espais verges i que

té com a bbjectiu fer l'ascensió i el descens

d'un pic, una travessa a una excursió.

El material que ens farà falta és: un parell
d'esquís lleugers que són més amples i

més curts que els esquís alpins amb una

espàtula més flexible i unes cotes gairebé
uniformes. L'esquí de muntanya consta

també d'una alça que és una peça

metàl·lica que forma part de l'esquí a que

s'hi acobla i que permet mantenir el taló
en una posició avançada per tal de fer

més còmoda l'ascensió. lla talonera a la

part posterior de la fixació.

Una bota de canya alta formada per una

carcassa exterior, de plàstic dur que es

corda mitjançant unes tanques regulables
i un escarpí independent de material tou i

impermeable.

Cal portar un material imprescindible per
la seguretat en aquesta modalitat d'esquí
que és un ARVA, una pa/a i una sonda,
per si ens trobéssim amb allaus.

Ah! I no ens deixéssim pas les pel/s de

foca, tira flexible i estreta coberta de pèls
curts de moher a material sintètic, que
s'adhereix a la sola de l'esquí, i que ser

veix per impedir que llisqui enrere a les

pujades. Si aquestes pujades són molt

glaçades s'afegeix a l'esquí unes peces
anomenades ganivetes.

Per accedir al punt de sortida amb el

cotxe, ens caldrà unes cadenes de neu (si
trobeu la màquina llevaneu, segurament
no les fareu servir).

El nivell mínim per poder practicar aques
ta modalitat d'esquí és de viratge fona

menta/ perfeccionat a cristiania, passos
previs al descens en para/·/e/. Aneu amb

compte amb els bamps.

amb la col'loboració del Centre de

Normalització Ungüistica de Barcelona

Delegació de I'Bxample

Un mot graciós és el xerric que és el soroll

produït pel fregadís entre la neu i l'esquí.

També podem fruir de les passejades per
la neu proveïts de les raquetes de neu.

Finalment, que tingueu una

bona esquiada!
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(3.014 m)
{JAIta. Ribagorça

Via ferrada
de la Morera del

Montsant
el Priorat

Horari: Per a laferrada lh 30'. Per al

circuit unes 4 h 30'.
Desnivell: 350 m de pujada en total.

Dificultat: Dins de l'àmbit de les ferrades
és una via de mitjana dificultat.Ara bé,
presenta un tram central molt vertical.
Material:Arnés, casc i ancoratge amb

dissipador d'energia.
Època:Tot l'any.
Cartografia: Mapa Montsant-Muntanyes
de Prades a Esc. 1:30.000 de la sèrie Els

mapes

dels parcs naturals de Catalunya, de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya (lCC)
Bibliogrtljia: "Vias Ferratas y caminos

equipados", de Bea Forés i Daniel i
Xavier Sánchez. Ediciones Desnivel.(2003)
Accés: Per accedir a la Morera del

Montsant cal seguir passat Reus la N-420

fins a trobar el trencall de la C-242 cap al

coll d'Alforja i Ulldemolins. Passat el coll
a l'entrada de Cornudella trobem a mà

esquerra la TV-7021 que puja fins a la
Morera del Montsant.



Descripció: Proposem un itinerari circular per

recórrer la sovint oblidada vall de Coma les Bienes.

1r dia: Accedirem al refugi des de la presa de

Cavallers, seguint el carni que la recorre per la dreta.

A la capçalera ens podrem calçar els esquís a

I'anomenada pleta de riu Malo i encararem la vall

cap a l'est per la zona de les llastres de la Morta.

Trobarem e! refugi a 2.220 m, enlairat quasi cent
metres sobre l'encaixonat estany Negre. La part lliure

no té ni llar ni estufa, és ben freda.

2n dia: Sortirem cap a I'est i baixarem esquiant fins
a un llaquet al fons de la vall de Cnlieto.

Remuntarem la vall encarant e! pic de Colomers al

fons. Després de superar I'estany de Culieto anirem

girant progressivament al sud i encarant e! pic de

Contraigo Guanyarem alçada directament cap al SE

o més suaument revoltant la capçalera de la vall fins a

la cota 2.400 on trobarem l'estany de la Roca. Des

Descripció: La via fou concebuda per membres

de l'AEC de Reus l'any 2002. És per tant una
via recent, moderna, vistosa i atlètica. El més
dificil és arribar al peu de via, ja que no està

indicada. Al bar de la Morera disposen de foto

grafies que us ajudaran a ubicar-la. En sortir per
la part alta de la Morera, seguirem el caTIÚ del

Grau de Sanfores (pal indicador), en lleuger des
cens i pel costat de camps. Passarem per la base

del barranc de la Grallera i poc més enllà, si

estem atents, descobrirem a mà dreta un corriol

amb marques verdes que encaren la cinglera (la
via s'enfila per una agulla separada d'aquesta).
Després de remuntar una zona de blocs despre
sos farem cap al peu de la via (gran placa
metà!·lica identificativa), 45'.
L'inici és engrescador. Una llarga placa força
vertical amb algun esglaó que balla per afegir-hi
suspens. Després passem una zona de blocs des-

Bienes. Després esquiarem per forts pendents mirant
de mantenir-nos sempre al marge esquerre de la vall.

A baix de tot, esquiant dins de! bosc, la cosa es

complica una mica. A la cota 2.000 trobem una

àmplia pista que condueix al darrer revolt abans de la

presa.

d'aquest punt s'inicia una marcada valleta de pendent
sostingut que remuntem fins a desembocar a la cota

2.760 m a un collet penjat. Des de! coll contemplem
per fi la part alta del cim, a la qual accedirem
remuntant una canal nevada de 240m i uns 35° a 40°

d'inclinació, norrnalment amb e!s esquís a l'esquena
(piolet i grampons).Arribats al cim de la Punta Alta

(3.014 m) contemplem als nostres peus la solitària i

àmplia Coma les Bienes. Abandonem e! cim seguint
la carena que surt en direcció al proper pic de e." R'(¡nede IV""
Coma les Bienes, fins que al collet que els separa "0 ' �

podrem accedir a la pala de neu que condueix al sud

cap a la capçalera de la vall. El pendent és fort,
aproximadament de 40°, a mida que baixem perd
inclinació. Cadascú decidirà quin és el moment de

calçar-se e!s esquís. La vall sorprèn per la seva

amplada i per la seva solitud.A 2.575m caldrà

"remar" sobre la superfície plana de!llac de Coma les

presos i contornegem cap a l'oest la base de l'a

gulla a la qual ens enfilarem. Per fer-ho, supera
rem successivament un tram d'esglaons incòmo
de i que ens fa anar de tort cap a la dreta, un
curt pont nepalès d'uns 4 a 5 m que ens deixa

al peu de l'agulla i un vertiginós tram d'esglaons
d'una trentena de metres que desemboca al cim.

Atenció: no hi ha lloc per gaire gent aquÍ dalt.
En sortim per un sòlid pont nepalès d'una quin
zena de metres sobre un buit impressionant.
Passat el pont, una canal amb graons i força
vegetació i un flanqueig senzill ens deixen al

que sembla el final de la via. Encara queda,
però, una última placa força llisa, alta i vertical,
que li dóna a la via el toc final. Aquesta placa
s'ajau a la part superior on unes cadenes ens

donaran confiança.
Descens: Ens trobem al capdamunt d'una cin

glera separada de l'eix de la Serra Major pel

barranc anomenat Comellar del Miró. Seguirem
aquesta cinglera cap a ponent pel seu 110m fins

que aquest s'acaba, davallant i mostrant-nos el

final del barranc En aquest punt trobarem l'am

pli carni del Grau de Sarrfores que contorneja
l'extrem de la cinglera per encarar de nou la

Morera i baixar sense complicacions, aprofitant
els punts més dèbils del relleu. Camí espectacu
lar i ben trobat.

S e r

Pasqual Garriga

Descripció: Travessant el poble es continua per
una pista un km més, fins al coll de Pallers, on
deixarem el cotxe. Seguirem el cami evident, que
ens deixarà al Prat de Cadi en 1h 30'. Gran

explanada a 1.850 m des d'on observarem les

canals més concorregudes del Cadi. D'aquí ens
farem una idea clara de l'estat de la canal de

I'Ordiguer i de la del Cristall, per on baixarem.

Encara tardarem uns 45' més per situar-nos a

l' entrada del corredor sobre els 2.100 m, que a la

seva base és un ampli con de neu que s'estreny
progressivament. Desviant-nos des d'aquest punt
a la dreta accediríem a la canal Amagada i al
corredor Sabat. La part baixa és poc inclinada

35°-40° fins a un ressalt, que si és cobert de neu

es passa a mà dreta 50°, però que sense neu esde
vé una escalada en roca de IVo. A sobre hi ha

una primera bifurcació, seguirem a la dreta, recte
+la branca esquerra té un bloc encastat que amb

ha el segon estrenyiment amb sortida de 50°.A

sobre, nou trencall: seguint recte a la dreta farem

cap fàcilment al callet que separa el puig de la
canal del Cristall del puig de Quer. Resulta molt
més interessant i elegant la branca esquerra que
encara el cim i que, en els 80 m finals, esdevé
un corredor més estret, encaixonat i vertical de

.

55°, que si està trepitjat no suposa cap problema,
però que en cas de neu nova requereix precau
ció. Aquest corredor desemboca directament al

cim del pnig de la canal del Cristall, de 2.563 m,

on hi ha una creu de ferro.

Descens: En pocs minuts, guanyem cap a l'est el

coll de la Canal del Cristall. L' entrada a la canal

canvia d'un any a l'altre i pot ser delicada,ja que

presenta una cornisa. Molta atenció, doncs.

Després caldrà baixar amb cura (40° de mitjana).
A la base, contornejarem un ressalt rocallós per

a Prat de Cadi (1h 30'



El Bages en BTT

Josep M. Ferrer i Josep LI.
Jurado
Coí-leaiô Aximut, 49
Ed. Cossetània.funy 2003

225 x 120111m, 191 pàg. en
b In.fotos i croquis

En BTTper l'Ait Empordà
Josep Descamps i Santi
Puig
Col-lecaô Azimut, 54
Ed. Cossetània, octubre 2003

225 x 120 111m, 130 pàg. en bin,
fotos i croquis

I,

50 itineraris en BTT per

Catalunya
Manuel Cajide Plaza
Collecdó Azil11ut, 53
Ed. Cossetània, octubre 2003

225 x 120 mm, 323 pàg. en
bln,1otos i croquis

De cara a la primavera que s'acosta, aprofitem per comentar tres

volums dedicats a la bicicleta de muntanya d'entre els últims

números de la coHecció Azimut. L' estructura bàsica pot ser similar
en tots tres, però el número 53 correspon a una visió més genera
lista de tot Catalunya que permet sospesar i contrastar propostes a

indrets ben diferents, però arriba a menys detall. Per contra, el

volum 54 se centra en onze itineraris empordanesos i assoleix un
bon equilibri entre la ressenya de l'itinerari quilometrat i unes des
cripcions més pausades de punts d'interès alilarg de la ruta. Per

últim el número 49 correspon al treball guanyador del III Premi
Vèrtex de la FEEC i se cenyeix més a una ressenya metòdica dels

18 circuits que traça per la comarca del Bages.

Marc faneras Casanova

Sergi Mingote,
l'aventura. Converses
amb l'alpinista
vallesà

Jaume Segalés
Editorial Granollers, 2003
210 x 150111111,114 pàg.
en bin i un plec de fotos
en color

La història alpinistica de

Sergi Mingote es pot dir

que té set anys, però un

temps molt intens d'acti-

vitat. És un esportista de tota la vida, però que s'aboca a la mun

tanya recentment, i hi fa una progressió ràpida, però seriosa, en una

concepció netament esportiva. Aquest és l'interès delllibre: de fa

temps I' excursionisme constata que el procés tradicional de forma
ció dels escaladors i alpinistes d'alt nivell no sempre passa per l'a

prenentatge ancestral que havia esdevingut clàssic. Per exemple,
Mingote entra a aquest món directament a través de I'escalada en

glaç, la més jove de les disciplines alpines. És un nou perfil ja força
habitual, que aquest llibre pot permetre de conèixer als qui s'ho
mirin amb recel. O una visió prou sòlida sobre diverses polèmiques
d'actualitat que ronden a l'aire de l'entorn excursionista.

Inevitablement l'Everest és el centre delllibre, però també entra en

altres aventures diferents, com pot ser la polar.També prenen molt

de pes les qüestions audiovisuals, pel propi autor, que és periodista,
i perquè ha estat la via directa de la popularitat de l'entrevistat. Però
de fet és l'aspecte que pot ser més nou i sorprenent. L'enfocament

delllibre està a cavall delmón muntanyenc i del públic en general,
de manera que,junt amb el coneixement televisiu del personatge,
pot circular força. L' edició és senzilleta, de llibre de butxaca, però
això no treu que li hagués convingut una última repassada orto
gràfica.

M.Je.

Cases de trobada de Catalunya i Andorra
Ed. Pòrtic, octubre 2003
215 x 135 mm.fotografies
en color

La recerca d'allotjament és
un punt bàsic en la prepa
ració de qualsevol excur
sió.Aquesta informació de

vegades és molt dispersa,
per la qual cosa no sempre

aconseguIm treure el

màxim suc dels equipa
ments que existeixen. A

diferència de les guies de

refugis, aquest inventari no
té un enfocament mun

tanyenc, sinó més pensat

per a recessos i colònies.

Però són unes instal

lacions que ens poden ser

útils per a certes activitats, més enllà de les seccions infantils i juve
nils, i especialment per a trobades de grups nombrosos. Bona part
de les 165 cases que s'hi recullen s'ubiquen en indrets que poden
tenir interès excursionista, fora de la cobertura de la xarxa comuna

de refugis de muntanya.

MJ.e.
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MARTINEZ

MASSÓIEL

SEUTEMPS
OcrlJRRE 200.1

Martínez Massó i el seu temps
Autors diversos
Arxiu Bibliogriific Excursionista de la UEC. Barcelona, 2003.
207 x 147 mm, 210 pàg., il-lustrat

Les desenes Jornades de Literatura Excursionista es dedicaren a la memòria d'en

Francesc Martínez i Massó, artífex coordinador d'una cinquantena d'anys de la his

tòria més dificil de l'excursionisme català a través dels diferents vessants: federació,
refugis, marxes, campaments, pessebres, Vèrtex, premi Sant Bernat... Una trentena

d'excursionistes coneixedors a fons del tema tractat, ens presenten amb les seves apor
tacions les vivències d'un personatge, la humanitat del qual mai oblidaran els qui el
tractaren i col-laboraren en les seves empreses.

Jaume Ramon i Morros

Excursionisme (1928-1931)
Carles Albesa i Riba
Publùadons de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 2003.
190 x 130 mm, 120 pàg.

A Excursionisme, periòdic excursionista en què podem espigolar tres anys molt profito
sos de la nostra història, hi podem trobar els començaments de les marxes regulades per
muntanya, del Comitè Català de Refugis, els inicis de l'ambient creador de la Unió

Excursionista de Catalunya.També fou l'òrgan de Palestra, donant a conèixer l'organit
zació dels Sokols txecoslovacs (Falcons). Aquesta publicació recull cinc-cents noranta

vuit articles presentats per ordre alfabètic sobre qüestions de I' excursionisme i I'escoltis
me català, articles que ressenya Carles Albesa amb la minuciositat que li es habitual, fent
un petit resum de cadascun. També ho fa amb els temes tractats i amb les notes biogrà
fiques dels autors més assidus, cosa que permet els estudiosos de les arrels de I' excursio

nisme d'anar a cercar directament les fonts,ja que l'autor, ha fet una dissecció profun
dissima dels cinquanta vuit exemplars del periòdic, col-laborant així una vegada més a

l'ampliació de la bibliografia muntanyenca.

fR.M.

D'EXCURSiÓ PER LES

COVES DE CATALUNYA

Gener Aymaml I Domingo

40 exeursienísrne
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D'excursió per les coves de Catalunya
Gener Aymamí i Domingo
La Butxaca de Muntanya. Barcelona, 2003.
160 x 103 mm, 176 pàg., il-lustrat i amb mapes.

Podem recomanar abastament el treball d'en GenerAymarni, amb qui vam fer coneixen

ça a la revista federativaVèrtex, quan hi publicava les seves experiències de la visita de les
coves turístiques d'Europa. Posteriorment collaborârern una colla d'anys a la revista

Excursionisme, de la qual era el director, sense oblidar les aportacions a les Jornades de
Literatura Excursionista, en què ha participat en totes les edicions, cosa que l'ha fet merei
xedor enguany del Premi a la Constància. Hem estat conpartíceps en les Assemblees
Intercomarcals d'Estudiosos, coneixem tots els seus treball publicats ... Presentat I'autor,
anem pelllibre. Les excursions per les coves de Catalunya que ens recomana estant divi

dides en dues parts, una dedicada a les balmes i coves utilitzades com a santuaris i habitat

ges o amagatalls, les llegendàries i les d'interès paisatgístic. En la segona ens proposa la visi
ta a dotze cavitats d'interès turístic, amb la situació, hores i dies de visita, etc. Si no us hi

podeu desplaçar, solament amb la lectura ja en traureu el gaudi i el profit d'una bona

excursió.

fR.M.



d'Eliseu Peidró i Rami

Inauguració de l'exposició fotogràfica
Arquitrctura religiosa Romànica de la comarca

del Bages
Passis de diapositives els dies:

9 de març a les 19'30h a I'ACCAT
16 de març a les 19'30h a l'Arxiu Gavin
23 de març a les 19'30h a Conex
30 de març a les 19'30h a UEC de Sants

Itineraris
del Romànic
al Bages

�A���
�1 Presentació deillibre

�
.. ,'

Itineraris del Romànic al Bages, el dimarts
¡� dia 2 de març del 2004 a les 19,30h

Preu del11ibre: 8,50 €
Local social:
el Jocs Florals, 51-53 Barcelona (Sants)
Tel. 93 332 5494

V)
w

J
a.

W

u,

O

ESPORTS DE MUNTANYA

TRAVESSERA DE GRÀCIA. 132
08012 BARCELONA

TELI FAX: 93 4161067

�
GR-ZERO

ESCALADA

ALTA MUNTANYA

TREKKING

ESQuí DE MUNTANYA

RAIDS

LLOGUER DE MATERIAL

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA •••
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416
08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
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Viu undia
alFòrum
Del9 demaig al26 de setembre de12004,
Barcelona serà la capital mundial de la diversitat i el diàleg entre

cultures a través de tres espais únics.
Fbrum: més de 30 hectàrees on viuràs les més diverses formes de

cultura i entreteniment. Fbrum Diàlegs: un espai de debat i reflexió
on més de 1500 ponents buscaran solucions als problemes del segle
XXI. I Fbrum Ciutat: tot Barcelona serà protagonista d'exposicions,
espectacle i altres expressions artístiques.

Fòrum Barcelona 2004,
una trobada quemourà el món.

www.barcelona2004.org
Informació 90224 2004

SOCIS

enclesa

Forum
BARCELONA

2004

®TOYOTA ..)L "I Caí "

.f'- a atxa

<PATROCINADORS

" 'RIAl
m ····8 S

Grup,Agbar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_,�


