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OLESA
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e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1
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Internet: www.uechorta.com
e-mail: uechorta@uechorta.com
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Internet: www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@telefonica.net
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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. 933 325 494

Refugis:
LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646744669 - 972 145 107

internet: www.xaletuec.com

e-mail: info@xaletuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937591234

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

977267128

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

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han

de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir

mats pels seus autors. S 'hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

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

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a les

secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

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

08011 Barcelona

Correu electrònic:
A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitat:publi_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 934 543 247
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Refugis de muntanya:
infraestructures clau,

L a importància que han anat assolint els refugis de

muntanya dins el món alpí és indiscutible. La tendència

tangible de potenciar qualsevol tipus d'activitat -en

l'univers de I'oci- en la qual s'hi detecti un determinat

interès social, ha fet que el muntanyisme hagi entrat

també en aquesta espiral voraginosa i que avui es trobi

entre una de les opcions preferents per la societat.

En general, ha crescut la sensibilitat per la preservació
de la natura, han sorgit organismes dedicats molt

exclusivament a la salvaguarda del medi i han fet que
d'altres, que ja hi eren, hagin pres més consciència

d'aquest fet i hi dediquin més cura, més consideració.

Una de les enteses relacionades amb la regulació de la

funció dels refugis amb el seu entorn és la que van

signar el 12 de maig del 2001 a Cangas de Onís els

representants de diversos Parcs Nacionals, entre ells el

d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Es va elaborar
un document de consens -Declaración de Picos de

Europa- que pretén contribuir a enquadrar
satisfactòriament els refugis de muntanya com a

infraestructures clau en el desenvolupament del

muntanyisme i servir d'exemple d'una relació harmònica
entre l'home i la natura.

La Unió Excursionista de Catalunya amb els seus vuit

refugis, té interès perquè això es compleixi i la sensibilització
de la Comissió de Refugis en aquest sentit és una constant

i una raó de ser. Una altra raó de ser ens la dóna un fet

com el que, per exemple, van explicar uns excursionistes

que trescant pels Pirineus van ser atrapats per una

maltempsada i sort que van anar a parar a un d'aquests
refugis lliures fins que els bombers els van treure.

La UEC procura tenir sempre aquests refugis lliures

equipats amb mantes i farmaciola i en un d'ells s'hi ha
instal·lat energia solar, gràcies a l'esforç desinteressat de
voluntaris.

El muntanyisme, a través de les federacions, els guardes
dels refugis i els propis excursionistes, ha estat implicat
tradicionalment en la preservació i el respecte cap a la

muntanya. És evident que els refugis són la base de la

pràctica del nostre esport i, en aquesta declaració que
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es va signar, se'ls considera infraestructures esportives i

de servei públic, a part de totes les altres funcions

indispensables inherents als refugis de les quals podem
destacar el suport a la seguretat i l'existència de punts
d'informació i de difusió tant dels valors ètics com del

comportament. I amb això hi tenen molt a veure i a dir

els guardes.

El guarda és la màxima autoritat en el refugi i el seu

entorn. La seva funció no és només la de fer el menjar i

organitzar les lliteres. El guarda d'un refugi ha de tenir

una bona dosi vocacional que superi qualsevol
plantejament purament econòmic, ja que ell està cridat a

jugar un important paper en la conservació, el respecte i

la valoració del medi natural. Ells són sovint l'últim
referent que tenim abans d'emprendre el camí cap al

cim, i com a grans coneixedors de la muntanya les

seves últimes indicacions ens seran de gran utilitat. Per

això aquesta figura sovint està impregnada d'una
racionalitat poc usual i només en casos extrems ens

adonem de la seva capacitat d'acció.

Acabo fent esment a unes qüestions que sovint són a la

taula de debat sobre refugis. D'una banda tenim la

dificultat d'accedir a fonts de finançament per poder
portar a terme totes aquelles millores necessàries que
tot refugi hauria de tenir i que comencen a acaben

passant per la implantació i certificació de la Norma

IS014001 sobre Gestió Mediambiental dels Refugis de

Muntanya. I de l'altra hi ha la limitada capacitat de

maniobra de les pròpies comissions que gestionen els

refugis i que veuen determinades necessitats que ja no

es poden eludir, com són per exemple les d'aplicar un

sistema d'energies renovables no contaminants, a bé la
de gestionar i eliminar els residus orgànics i les aigües
residuals.

La construcció d'un refugi de muntanya és una tasca

realment difícil i plena d'inconvenients. Avui dia ja no es

pot fer només a base de molt entusiasme, sinó que

requereix un projecte de gran abast amb implicació de

les administracions. Mantenir-lo i posar-lo al dia és més

tactole, ja que aquí la illusió dels que hem d'estar a peu
d'obra, permet anar superant les dificultats i assolint els

reptes. Molt sovint, l'esforç es veu gratificat pel resultat.

Salvador Padró
Vocal Refugis de la UEC



Una

falsa
. ,

sensacro

de

seguretat

U n hom diria que, pel que fa a la cartografia excursionista
vivim un moment esperançador. D'un temps ençà noves

editorials, amb resultats encoratjadors, s'han anat afegint a un

camp que tradicionalment havia estat en mans d'Editorial Alpina.
A més, l'editorial vallesana ha donat darrerament una nova

empenta a la seva trajectòria amb l'edició de dues sèries
novedoses: la de mapes-guia d'hivern de material impermeable i

irrompible i la sèrie E25 -equiparable a la francesa TOP 25- amb

voluntat d'abastar tot Espanya a 1 :25.000.

Encomiable també la tasca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya,
que ara treballa en la tercera edició de la sèrie 1 :5.000 que ha de

ser la base de futures sèries a 1:10.000 o 1 :25.000. Així mateix,
la col·laboració de l'ICC amb Alpina, a través de Geoestel, en

l'elaboració de la nova sèrie E25 representa un pont interessant
entre els productors de cartografia de base i els usuaris

excursionistes.

Per què, doncs, l'ambient de preocupació que es respirava
durant la I Jornada de Cartografia Excursionista?

D'entre totes les inquietuds manifestades durant la jornada, una

d'elles es va fer més insistent: la preocupació per la falta de criteri

en la incorporació de les noves tecnologies de telecomunicacions
-telèfons mòbils, GPS ...

- dins la pràctica excursionista. Si abans

ja existia un malestar per l'augment del nombre de persones que,
sense una preparació suficient, s'aventuraven per les nostres

muntanyes, ara s'hi afegeix la sensació -falsa- de seguretat que

aporten les noves tecnologies. Sensació que, ben lluny de
fomentar l'aprenentatge de les tècniques d'orientació tradicionals
i insubstituïbles, esdevenen una crida a una pràctica irresponsable
de l'excursionisme.

En el fons no és res de nou. Vivim la paradoxa d'una societat
amb una dependència creixent de la tecnologia però que es

mostra radicalment ignorant pel que fa al bon ús d'aquesta
mateixa tecnologia. Oui, si no, creu que fa servir de manera

responsable el televisor? Oui podria assegurar que utilitza el

transport privat de manera assenyada, atorgant al transport
públic la importància que ha de tenir? Ouè dir dels telèfons

mòbils, de les calefaccions, dels aparells d'aire condicionat...?

Es tracta d'una mancança cultural que sovint qüestiona els

aspectes positius del progrés tecnològic, que comporta formes
de vida poc respectuoses amb el medi i que fa de nosaltres
éssers mancats de recursos davant de determinades situacions.
Passa que, un cop a muntanya, la manca de recursos pot tenir

resultats gens desitjats.

Potser s'haurà d'incloure una nota als embalatges dels GPS que

diguin alguna cosa com ara: "L'ús del GPS no pot substituir el
bon ús del mapa i de la brúixola."
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Una volta per Picos

La gorja del Cares. Fotografia Ramon Pascual

De travessa pel paradis del calcari
Text de Lluís Catasús

Únics, fantàstics i encisadors. Així són els Pics d'Europa. La singularitat de les seves muntanyes calcàries amb

gorges, avencs, canals, crestes,jous, torres i parets el converteixen en un paradis per a tota mena d'activitats del
món de la muntanya: excursions, escalada, esquí, BTT, alpinisme, senderisme, espeleologia, etc.

l'entorn

Els Pics d'Europa (comunament Picos)
és un sistema muntanyós d'uns 40 km

de llargària per 20 d'amplada situat en

la serralada Cantàbrica, al nord d'Espa
nya, entre les províncies d'Astúries,
Cantàbria i Lleó. Aquestes muntanyes
destaquen visiblement de l'alineació

oest-est del massís cantàbric i formen

un nucli estructural definit i completa
ment a part d'aquest sistema.

Estan formats per una gran massa de

roca calcària, originada a partir de sedi

ments marins aixecats fins a la superfí
cie fa uns 300 milions d'anys. Les primi
tives muntanyes van sofrir una contínua

erosió fins que fa uns 50 milions d'anys,
durant l'orogènia alpina, van tornar a

alçar-se de nou. Des de llavors fins als

nostres dies s'ha produït una constant

alteració i erosió de la roca calcària que
ha donat lloc a formes geològiques
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força singulars. Gorges, barrancs, agu
lles, torres, rasclers, dolines, jous i un

complicat entramat d'avencs, coves i

rius subterranis configuren un especta
cular sistema hidrogeològic. Cal desta

car que dins del parc es troba el 10%
dels avencs de més de mil metres de

profunditat de tot el món, com la Torca

del Cerro amb més de 1.500 m. També

hi trobem la marcada traça de les gla
ciacions quaternàries, de fa uns 10.000

anys, que van originar circs i valls gla
cials. Els llacs que es van formar llavors

s'han perdut en dissoldre's la roca cal

cària dels fons i avui dia només queden
dos llacs mitjans (Enol i Ercina) i algunes
petites llacunes.

Físicament els Pics d'Europa estan divi

dits en tres massissos ben diferenciats i

delimitats pels rius Deva, Duje, Cares i

Sella. A la zona oest hi trobem el massís

Occidental o del Cornión, el més extens

dels tres que té com a cim més impor
tant la Torre Santa (2.596 m). En aques
ta àrea es localitzen els esmentats llacs

d'Enol i de l'Ercina. A la zona contigua
cap a l'est, delimitat pels rius Cares i

Duje, hi ha el massís Central o dels

Urrieles, que és el que presenta les

característiques més alpines i la Torre de

Cerredo (2.646 m), el cim més alt de la

serralada Cantàbrica. Hi trobem també

el pic més emblemàtic d'aquestes mun

tanyes: el Pieu Urriellu (2.519 m), també

conegut com a Naranjo de Buines

Finalment, a la zona est i delimitat pels
rius Deva i Duje, hi ha el massís Oriental

o Ándara. Aquest és el menys extens

dels tres i presenta unes altituds més

moderades que arriben a una cota

màxima de 2.445 metres a la Tabla de

Lechugales.



Els Pics d'Europa se situen dins del

domini climàtic atlàntic, caracteritzat

per l'abundància de pluges i les tempe
ratures suaus durant tot l'any. Malgrat
això, les variacions d'altitud i la barrera

geogràfica de les muntanyes provo

quen grans diferències d'uns llocs a

d'altres i, en conseqüència, diferents

tipus de vegetació. A la part més baixa

trobem els grans boscos mixtes atlàn
tics amb roures, avellaners, castanys,
aurons, til·lers, freixes, cirerers i nogue

res, encara que a les zones més

seques hi podem veure també espècies
típicament mediterrànies com alzines,
llorers i sureres. Per sobre dels 500

metres apareixen les rouredes, que dels

800 m fins als 1 .500 m van donant pas
als faigs acompanyats d'alguns teixos i

bedolls. Finalment, als estatges subalpí
i alpi només hi trobem aquelles espè
cies d'herbàcies i matolls que suporten
bé els rigors del clima.

La fauna és abundant i molt variada,
com ho són els diferents ecosistemes

presents. La major varietat d'espècies
animals la trobem en els boscos atlàn

tics, on viuen multitud d'aus, insectes,

petits mamífers, amfibis, rèptils (com
l'escurçó cantàbric) i també animals

més grans com cérvols, cabirols, gui
neus, porcs senglars i toixons. Als límits

del bosc es mouen espècies tan míti

ques com el llop i altres tan escasses

com el gall fer i l'ós, que actualment es

localitza fora dels límits del parc. El

mamífer, però, més representatiu és l'i

sard. AI parc hi viuen prop de 6.500

exemplars i, a diferència del que passa
als Pirineus, aquí es poden observar de

ben a prop. A més, cal destacar la

presència de més de 140 espècies
d'aus diferents, d'entre les quals cal

fer constar el picot negre, el voltor,
l'àguila daurada, el xoriguer, l'aufrany,
l'astor i l'aligot.

Refugi de la Vega de Urriellu amb la cara Oest del Picu al fons. Fotografia Bernat Ros

El Parque Nacional de la Montaña de

Covadonga, el més antic de la

Península, va ser creat per llei pel rei
Alfons XIII el 22 de juliol de 1918, en

commemoració del dotzè centenari de

la batalla de Covadonga. El promotor
d'aquesta iniciativa fou Pedro Pidal,
marquès de Villaviciosa, amb la

col-laboracló del marqués de Santa

María del Villar. Inicialment tenia una

extensió de 16.925 hectàrees i es tro

bava situat al massís occidental dels

Pics d'Europa. El 1995 el parc es va

ampliar i va passar a anomenar-se

Parque Nacional de los Picos de Europa.
En l'actualitat comprèn els tres massis

sos i té una superfície total de 64.660

hectàrees, el segon més gran d'Espanya
després del de Sierra Nevada.

Des de la seva creació les visites han

anat en augment i només durant l'any
2003 en va rebre gairebé dos milions,
que suposen ja un primer avís del risc
de massificació. Aquesta gran afluència

està provocant que poc a poc alguns
municipis abandonin les activitats trací

cionals per altres més lucratives relació

nades amb el turisme. El 26 d'abril de

2002 es va aprovar el Pla Rector d'Ús i

Gestió del Parc (PRUG) que persegueix
l'objectiu, entre d'altres, de fer compati
ble l'economia tradicional dels residents
locals amb la conservació del medi.

Entre les activitats sostenibles hi trobem

l'aprofitament ramader i l'elaboració

artesanal de formatges, entre els quals
destaquem el Gamonedo, el Picón,
l'Ahumado, el Quesuco i el famós
Cabrales. D'altra banda, el PRUG vol

establir un pla que adeqüi el nombre de

visites a la capacitat d'acollida per tal de

regular la massificació de l'espai natural.

En l'actualitat el parc té en marxa diver
sos plans de recuperació faunística,
entre els quals destaquem el del trenca

lòs i el del gall fer i el pla de seguiment i

control sanitari de la població d'isards.

Un altre programa complementari és la

conservació de les races bovines autòc

tones: l'asturiana de les valls (casina), la

ratina i la tudanca de Cantàbria.
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Un xic d'història

L'origen del nom d'aquestes muntanyes
es perd en el temps. La hipòtesi més

versemblant es basa en el fet que

aquests eren els primers relleus

d'Europa que s'albiraven des del mar i

servien com a punt de referència per a

orientar-se tant pels navegants que tor

naven d'Amèrica, com pels pescadors
nòrdics que tornaven de la captura de

les balenes. La primera referència escri

ta (Rupes Europeae) la trobem en una

obra de Lucio Marineo Sículo publicada
a Alcalá de Henares el Î 530. No serà,
però, fins a mitjans del segle XIX quan el

geòleg alemany Wilhelm Schulz difon

àmpliament els seus estudis i popularit-
za el nom de Pics d'Europa.
L'enginyer de mines i geòleg Casiano de

Prado va dibuixar el primer mapa del

massís i està considerat com el primer
explorador i descobridor dels Pics

d'Europa. Animat per aquestes desco

bertes, el topògraf i pirineista Aymar
d'Arlot, comte de Saint Saud, va dedicar

una part important de la seva vida a la

topografia i a pujar aquestes muntanyes.
El Î 890 puja la Peña Vieja i la Tabla de

Lechugales i durant la campanya de

Î 892, acompanyat del seu amic Paul

Labrouche, completa la primera ascensió

a la Torre de Cerredo i a la Torre Santa.

Seguint els passos de Saint Saud apa
reix Pedro Pidal, un altre dels personat
ges que han marcat la història d'aques
tes muntanyes. Pedro Pidal vol emular
la gesta de Whymper en el Cerví amb la

conquesta del Picu Urriellu. Totalment

obsessionat per aquest objectiu deixa

de banda les seves activitats cinegèti
ques i es dedica en cos i ànima a pre
parar-se. Finalment el 5 d'agost de

Î 904 acompanyat pel guia Gregorio

L'itinerari
Aquesta travessa clàssica permet
conèixer alguns dels paratges
més emblemàtics de Picos com

la gorja del Cares, el poble de

Bulnes, el Pieu Urriellu, la Torre

de Cerredo i el Collado

]ermoso. Em limitaré al massís

central amb un recorregut
circular de 5 etapes, amb el

poble de Caín com a punt de
sortida i arribada. Si no us

agraden les aglomeracions
turístiques us recomano que
eviteu els mesos de juliol i agost
i aprofiteu la segona meitat del

mes de setembre o la primera
quinzena d' octubre que solen

ser força agradables per fer

muntanya. Quant a

precaucions, aneu amb compte
amb l'aparició sempre sobtada

de la boira, les temudes

"encainadas". Són molt espesses
i en nombroses ocasions han

provocat pèrdues i accidents

importants. Penseu que els

camins de les parts altes del
massís són molt poc marcats.

Aneu també amb cura amb el

tema de l'aigua, en els terrenys
càrstics es fa dificil de trobar-ne.

Pérez "el Cainejo" aconsegueix assolir

per la cara nord el cim més emblemàtic

del massís. Enguany, precisament, s'es

tan celebrant els actes del centenari

d'aquesta memorable primera ascensió.

El Î 906, el científic i alpinista alemany
Gustav Schulze obre en solitari una

nova via al Picu Urriellu. En el descens
clava el primer pitó i realitza el primer
ràpel documentat a Espanya. Durant els

anys successius, no s'ha deixat d'ex

plorar noves vies de dificultat i d'assolir

altres cims en tot el massís. Podem
destacar I'obertura el Î 947 de la Sur

Directa a la Torre Santa, la primera hiver

nai al Picu Urriellu el Î 956, la primera via

de la cara oest al Picu Urriellu per
Navarro i Rabadá el Î 962, i les obertu

res de la Directísima i Sueños de invier

no pels germans García Gallego, al

mateix cim.
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Etapa per etapa
la jornada

De Caín (460 m) a Buines (647 m)
per la Senda del Cares, Poncebos

(218 m) i la canal del Tejo
Entre 4 i 5 hores

Caín és un petit poble de la província de

Lleó, amb tan sols 76 habitants, on trobarem

diverses botigues de queviures i hostals. Al

final del poble trobem la presa on comença

la famosa Senda del Cares, un recorregut fins

a Poncebos d'aproximadament 12 km reco

rre I' espectacular gorja del riu Cares sense

cap dificultat, encara que s'ha d'anar amb

compte amb els estimballs. El carni passa junt
al canal construït entre 1916 i 1925 per por

tar aigua a la central elèctrica de Poncebos.

Comencem travessant una sèrie de túnels

excavats a la roca i poc a poc ens anem sepa

l;ant en alçada del riu Cares. Passem per dos

ponts espectaculars (Rebecos i Bolin) que

ens fan canviar de marge. Arribem a la pleta
de Culiembro i el carni canvia d'orientació i

gira cap a I' est tot vorejant l'impressionant
Murallón de Amuesa, amb parets verticals de

més de 1.000 metres. El carni s'eixampla i

arribem als Collados. A partir d'aquest punt
comencem a perdre altura en busca del riu.

De seguida arribem a la confluència del

Cares amb el DLUe, on la pista es converteix

en carretera. Allí està Puente Poncebos.

A la nostra dreta veurem. el pont de la Jaya
que dóna accés al camí que puja fins al poble
de Bulnes sense cap dificultat per la canal del

Tejo. Fins fa pocs anys, aquesta era l'única

manera d'arribar al poble, però des del 2001

hi ha un tren cremallera que ens hi pot dur.

Encara continua obert el fort debat sobre la

conveniència a no d'aquest cremallera dins

del parc.

A Bulnes podem dormir a l'alberg Peña

Maín "Casa Guillermina" (tel. 985 845 939),
obert tot l' any, a a la casa rural del Chiflón

(tel. 985 845 943).

2a jornada
De Buines (647 m) al refugi de la

Vega de Urriellu (1.953 m) pel coli
de Pandébano (1.218 m)
i la pleta de la Terenosa

4 hores
El pcible asturià de Bulnes no està comuni

cat per carretera i únicament s'hi pot arribar

a peu a amb el cremallera de Poncebos.

Encara conserva un aire autèntic que malau

radament pot desaparèixer arrossegat pel
remolí del turisme. Per pujar al refugi de la

Vega de Urriellu des de Bulnes hi ha dues

possibilitats: per la canal de Valcosín i la pleta
de Camburero a pel coll de Pandébano i la

pleta de la Terenosa. El primer itinerari és

més directe i més dur, gens recomanable en

dies de mal temps a amb boira. Des de

Bulnes agafem el carni que cap a l'est ens

mena cap al coll de Pandébano amb trams

de forta pujada. Passem pel davant de diver

ses cabanes. A poc a poc, el bosc va desapa-

La Torre de Cerredo. Fotografia B.R.

reixent per deixar pas a bonics prats. Abans

d'arribar al coll ja podem admirar la cara

nord del Pieu Urriellu. Un cap al coll, el

carni gira cap a la dreta i prenem la direcció

sud-oest tot passant a prop de més cabanes,
entre elles el refugi de la Terenosa que resta

tancat fora de temporada. El carni segueix
pujant fort guanyant amb rapidesa el desni

vell que ens resta per arribar al refugi. Les

immillorables vistes al Pieu i la companyia
dels isards ens amenitzen la forta pujada fins

a arribar al refugi de la Vega de U rriellu (tel.
985 925 200), propietat de la federació astu

riana de muntanya i guardat tot l'any.
Disposa de 96 places i servei de menjars.
S'aconsella fer la reserva amb temps.

3a jornada
Ascensió a la Torre de Cerredo

(2.646 m) des del refugi de
la Vega de Urriellu (1.953 m)

6 hores, de les quals
3 són per pujar el cim

Amb aquest itinerari circular podem pujar la

Torre de Cerredo, sostre dels Pics i de tota la

serralada Cantàbrica, i visitar el Jou de los

Cabrones. El recorregut està catalogat com a

PD en la pujada a la Torre de Cerredo. La

rampa diagonal que porta al cim presenta
trams de grimpada de II i II+ bastant

impressionants i exposats.
Des del refugi cal prendre el carni que en

direcció oest passa per l'estret corredor de la

exeursjenísme 7

322



Corona del Raso i puja cap a la Horcada

Arenera (2.285 m). En aquest punt és molt

important no despistar-se amb al carni que

baixa cap alJou de los Cabrones. Continuem

rodejant la clotada i flanquejant el morro

NNO de la Torre de la Párdida fins a trobar

el punt d'unió amb el Jou de Cerredo.

Aquest tram és una mica confús i cal no per

dre la direcció SO i la referència visual de la

Torre de Cerredo. En aquest punt trobem el

camí que ve del Jou de los Cabrones. Anem

guanyant altura seguint fites i traces de carni

tot superant petits passos de grimpada (II)
fins a arribar a la rampa final de la vessant est.

La rampa es va fent més exposada poc a poc

amb diversos passos de II i II+ i demana una

mica de precaució, sobretot a la baixada. Des

del refugi necessitem unes 3 hores per com

pletar la pujada al cim i gaudir de magnifi
ques vistes del massís Occidental.

Per baixar cal repetir el mateix itinerari fins

a arribar al Jou de Cerredo, punt de conne

xió amb el carni que ve del Jou de los

Cabrones. Continuarem en direcció nord

deixant a la nostra esquerra el pic de Los

Cabrones i la clotada delJou Negro amb res

tes d'una antiga glacera. Passem per un petit
collet (2.280 m) i continuem baixant seguint
fites i traces de cami fins a la clotada del Jou
de los Cabrones. Al fons ja veiem el refugi
delJou de los Cabrones o Ramon Lueje (tel.
650 780 381 - 985 925 200) a 2.035 m, on

Urriellu cal agafar el camí que en direcció

SE puja novament a la Horcada Arenera. Un

cop allà retrobem el cami de l' anada que ens

durà al punt de sortida.

4ajornada
Del refugi de la Vega de Urriellu

(1.953 m) al refugi del Collado
Jermoso (2.064 m) pel coll dels

Horcados Rojos (2.343 m), el refugi
de la Cabaña Verónica (2.325 m)

i el Tiro de Casares (2.344 m)
Entre 5 i 6 hores

Sortim del refugi de la Vega de Urriellu en

direcció sud cap al coll dels Horcados Rojos.
Rodegem per l'est l'impressionant Jou Sin

Tierre i arribem al pas de la Garganta de los

Boches que s'obre al Jou del mateix nom

amb un paisatge lunar. Enfront ens queda la

forta pujada del coll dels Horcados Rojos. A

mesura que ens acostem, trobem diversos

corriols per superar el pas. El principal ens

porta a un cable i els altres a algun pas de

grimpada. Tots són prou bons o prou

dolents, però aneu amb compte amb la cai

guda de pedres que tots els anys provoquen

accidents. Un cop arribem al coll, veiem

molt a prop la brillant cúpula del petit i sor

prenent refugi de la Cabaña Verónica. Es

tracta d'un refugi d'emergència de 4 places
amb guarda i emissora de socors que ens pot
ser molt útil per treure'ns d'algun tràngol. És

trobem una bona font d'aigua. El refugi el refugi bivac situat a més altura de tota la

també pertany a la federació asturiana de

muntanya, està guardat de juny a octubre i

ofereix 20 places. Si hi ha ganes i temps -una

hora per cobrir 218 metres de desnivell- es

pot pujar al coll de l'Agua (2.144 m) i al

Cueta Central del Trave (2.253 m) amb

bones panoràmiques sobre aquest sector del

massís. Per tornar al refugi de la Vega de

serralada (2.325 m), sobre una elevació roco

sa en un indret molt abrupte i inhòspit.
Malgrat això, el refugi està guardat tot l'any
pel Mariano que des del 1983 va decidir

quedar-s'hi a viure. El refugi, que data de

l' any 1961, és una estructura molt peculiar
muntada amb la cúpula de les bateries

antiaèries del portaavions americà Palau,

Refugi de Cabaña Verónica. Fotografia Lluís Catasús

8 excursienísrne
322

desmantellat i portat expressament a llom de

cavall des de Santurce.

Per anar al Collado Jermoso tenim diverses

opcions. La més senzilla és pel pas del Tiro

de Casares. Prenem el morro rocós que surt

del refugi en direcció sud-oest cap al pic
Madejuno i, al fons, veiem el coll a pas que

hem de travessar. L'itinerari és una mica

confús entre blocs, clotades i petits descen

sos, i en cas de boira es molt fàcil despistar
se. Cal per tant no perdre en cap moment

les fites (jitos) que ens menaran cap al Tiro

de Casares. Un cop al coll la baixada és

molt més evident amb traces de cami.

Continuem el descens fins a enllaçar amb

l'excel-lent carni que ve del coll deValdeón

(Cabén de Remoña) i l'agafem cap a la

dreta en direcció nord-oest. El primer tram

fa una bonica balconada des d'on veiem

unes espectaculars vistes del Llagu Bajero i

la canal de l'Asotín. Més endavant el cami

inicia una forta pujada en ziga-zaga fins a

superar les Colladinas. Anem pujant fins

que després d'un giravolt apareix al fons el

bonic refugi del Collado Jermoso i una font

d'aigua abundant. Punt de partida per a un

gran nombre d'ascensions. El refugi del

Collado Jermoso o Diego Mella (tel. 636
.

998 727) pertany a la federació lleonesa de

muntanya, té 29 places i només està guardat
en temporada, però manté un excel'lent

espai d'ús lliure per a 16 places.

5a jornada
Del refugi del Collado Jermoso

(2.064 m) al poble de Cain (460 m)
per la canal de l'Asotin

i l'ermita de Corona
Entre 4 i 5 hores

El cami sprt del costat de la font del refugi,
tot seguint la torrentera. Seguim fites i traces

de carni i perdem desnivell a gran velocitat.

Rodegem la Torre Jermosa, travessem

l'Argayo Congosto i ens dirigim al coll

Solano. D'allà, en forta baixada per la canal

Honda, arribem a la verda i paradisíaca Vega
de l'Asotin. Més avall comença la fageda i és

important agafar el cami que deixa la canal a

la nostra esquerra. El carni principal ens por
taria cap a Cordiñanes, però a nosaltres ens

interessa anar cap a Cain. Més endavant ens

desviem cap a la dreta abandonant definiti

vament la bonica canal de l'Asotin i, per

diversos corriols en direcció nord, ens enea

minem cap a l'ermita de Corona, on trobem

la carretera. Segons la tradició, en aquesta
ermita és on va ser coronat don Pelayo. En

aquest punt travessem un pont i ja per carre

tera arribem al poble de Caín.

A Cain podem trobar la pensió Casa Cuevas

(tel. 987 742 720), l'hostal La Ruta (tel. 987

742713) i l'hostal La Posada del Montañero

(tel. 987 742 711).



 



L'any 2003 es va guanyar el respecte dels múixers escandinaus

en ser el primer estranger capaç de completar la cursa en la

categoria limitada de 500 km. El respecte va deixar pas a l'ad

miració en l'edició del 2004, quan va esdevenir un dels tres

únics conductors que van creuar la meta amb tots els gossos.

"'

Miquel Angel
«La Finnmarkslôpet és molt dura,

el paisatge se't menja»
n trineu, catorze gossos i mil quilòmetres de blanca tun

dra. Amb això somnia cada nit Miquel Àngel Martínez, el primer
múixer català que ha estat capaç d'acabar la Finnmarkslòpet, la

cursa de gossos de trineu més septentrional del món que se

celebra dins el Cercle Polar Àrtic.

Crec que aquest tipus de cosa és d'aquelles que cal somniar

Ies. Si no la somnies, no la facis perquè vol dir que no t'agrada
prou. Però el primer any que vaig participar-hi, de tant desitjar
ho, vaig creuar la meta i em vaig quedar buit. La il-losió m'havia

mantingut animat malgrat el munt d'entrebancs que vaig trobar.
Tot el camí que estava emocionat i al final. ..

Per què aquest sentiment?
Havia fet un plantejament de cursa molt conservador, d'acord

amb el meu objectiu prioritari que era arribar. Va haver-hi una

tempesta de neu molt forta i amb uns altres tres participants
vam decidir d'acabar de córrer-la junts. Així ho vam fer. Em va

quedar, en primer lloc la incògnita de si podria haver-ho fet jo
sol. D'altra banda, l'un per l'altre i l'aire per l'un, sempre anàvem
al ritme del més lent. Per tant, em va quedar també l'interrogant
de quin temps podria haver fet jo sol. Per tot això i perquè vaig
acabar amb cinc dels vuit gossos amb què vaig sortir, em va

quedar cert regust i vaig començar a rumiar què havia de fer per
millorar. Em vaig fixar els meus tres objectius per la

Finnmarkslòpet 2004: fer-la sol, en tres dies i acabar amb el

màxim de gossos possible.

I ho ha aconseguit! Alguna cosa en va treure. ,.

El que he aconseguit en aquests dos anys ha estat passar del
fet que em diguessin el boig al fet que em presentessin com

l'Ambaixador del Sol, passant per l'exòtic o el rar. Aquesta evo

lució demostra que la gent d'allà que coneix el tema aprecia
molt el meu esforç. Valoren especialment que aquest any he fet
un temps que l'any anterior m'hagués suposat la quarta posició:
2 dies, 13 hores i 38 minuts. Perquè una cosa és estar allà i l'al
tra és córrer allà i entrenar aquí ...

... ?
A Espanya no hi ha llarga distància. Sí que hi ha mitja distància
perquè són tirades de setanta o vuitanta quilòmetres que poden
entrenar-se bé aquí. Per entrenar la llarga distància, no neces

sito només quilometratge, sinó que també em calen espais molt
oberts on el gos no busqui res, que s'acostumi a córrer per
córrer, com als Monegros.



dre: veterinària bàsica, nutrició, entrenament ... Per a mi el més

important és tenir una mentalitat oberta i aprendre sempre, fins
i tot dels que ho fan malament per no cometre els seus errors. El
dia que dius "ja ho sé tot", malament ...

Martínez,
Text d'Ester Castellano. Fotografies de Kobalaq

Home ... , no deu ser ben bé el mateix
El 80% de l'entrenament el faig sobre terra, entrenem amb més

pes del que portarem a la cursa i fem sessions de tibar.

Evidentment també anem a la neu perquè els gossos facin pèl i

perquè s'acostumin al fred. Fem bivacs i jo dormo amb ells, per
acostumar-m'hi també i perquè no m'agrada deixar-los fora i

dormir a la furgoneta.

S'acostuma un a les temperatures polars?
Els termòmetres poden arribar als 30° Csota zero, però a això t'hi

acostumes. AI que no t'acostumes és al vent. El primer any per a

mi era una incògnita veure com reaccionarien els gossos corrent

contra el vent. Entrenant amb neu al nostre país havia tingut una

mala experiència. Un Cap d'Any que vaig sortir amb els gossos es

va aixecar un fort temporal. Els gossos no volien seguir perquè la

temperatura havia baixat de cop i el vent aixecava agulles de gel
que se'ls ficaven als ulls. Això allà no passa, perquè les tempera
tures són constantment molt baixes i el que t'arriba a la cara és

pols. Els gossos van córrer sense cap problema. Estaven a casa

seva. És íncreïble el que arriben a fer ...

Encara el sorprenen?
És que és increïble com s'hi posen, amb quines ganes comen

cen a córrer. Quan els ensenyo els arnesos es tornen bojos per
córrer. Ho porten a la sang i és el que volen. Però no volen córrer

normal, volen córrer tibant. Quan els poses pes al darrere és

quan més corren.

S6n gossos especials, amb pedigrí?
No. No són de raça, però conec l'historial genealògic de cinc i
sis generacions enrere. En les curses esprint, hi ha criadors que
comencen a creuar huskys amb gossos caçadors, que són gos
sos molt ràpids i forts.

I en la llarga distància?
Els gossos que tenim estan al limit de les característiques que
necessitem. No se'ls pot demanar més. Jo dic que el que tenim

són com els gossos petaners d'Alaska, supervivents de moltes

generacions que s'han enfrontat a condicions molt adverses i de
treball molt dur.

Quines són les característiques d'un bon múixer?
Les persones que estimem aquest esport sentim un gran res

pecte per la paraula múixer. És més que el conductor del trineu.
De fet, els reglaments de les competicions mai parlen de múi

xers, sinó de conductors. De vegades el múixer, per impedi
ments de qualsevol mena, no pot conduir els seus gossos, però
és ell qui realment els coneix, els cuida i els entrena. El plaer
suprem és poder ser cuidador i conductor.
En aquest món hi ha coses que les pots aprendre i coses que
no. El que no et pot ensenyar ningú és el feeling amb els gos
sos. Hi ha persones que per molt que ho vulguin no són accep
tades per la gossera, els gossos se les miren malament. .. Això
es porta a dintre. Les qüestions més tècniques les pots apren-

Tenen alguna cosa a veure l'entrenament i el que habi
tualment s'entén com a ensinistrament?
Aquests gossos tenen l'instint de córrer. És molt fàcil fer-los
córrer i per tant la part d'ensinistrament entès com a obediència
no és cap problema. El que és realment difícil és interpretar quan
el gos t'està dient que no es troba bé, que corre millor al costat

esquerre que al dret, o al davant, o amb un company o amb un

altre, amb un mascle o amb una femella ...
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Si ja és difícil entendre's entre humans ...

I a més, sobretot en carrera, sempre els veus des de darrere, la

part menys agradable. Des del davant o des del costat, de

seguida els pots veure una coixesa, una mala expressió de

cara ... Des del darrere només et donen pistes les orelles i la

cua. AI final t'acostumes a interpretar aquesta composició i aca

bes obtenint la informació que necessites. Has de conèixer els

gossos en general i cadascun d'ells en concret. Hi ha gossos
que quan estàs en pista t'avisen que hi ha una placa de gel.
Potser no saps exactament què vindrà però et posen alerta. A

més, abans de començar la carrera del 2004 ja havia corregut
2.500 quilòmetres d'entrenament i amb això ja tens previst el

que faran. Aquesta temporada vaig incorporar dos gossos més

joves i el primer dia d'entrenament amb ells me'n vaig adonar de

la feina que havia fet durant dos anys: el que era absolutament
normal per als veterans, els nous no ho acceptaven igual. No te

n'adones perquè no passa d'avui per demà, però progressiva
ment van entenent el que els demanes.

Com els ho fas saber?

Quan vaig passar a fer llarga distància la primera i gran feina va

ser mentalitzar-los que havien d'anar més a poc a poc. La veri

tat és que va ser molt difícil. No porten regnes, van a la veu.

Si et quedes afònic, adéu a la cursa ...

Tenen molt bona orella i no cal cridar. A la gent que crida sempre
els recomano que parlin fluix perquè el guia, que és el que ha

d'obeir, estarà més atent. La meva filosofia és no dir res. Com a

màxim, si els gossos s'equivoquen els dic que no. Quan els tens

entrenats, ells saben cap a on han d'anar seguint les marques
de la cursa o les traces dels camins. La meva guia quan es troba
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davant un dubte pren una decisió tota sola. Si li dic que no, ella

ja sap que és l'altre camí.
El que no pots fer és enganyar-los. Si els dius que no i els portes
per un lloc pitjor ... els ho faràs quatre vegades, però a la cin

quena interpretaran que han de continuar per on van perquè
pensaran que per l'altra banda és pitjor. Has d'estar molt segur
a l'hora de donar les ordres. Fins i tot quan la neu ha tapat els

senyals, ells segueixen el rastre i no acostumen a despistar-se.
En casos de tempesta, quan no veus on acaba el terra i on

comença el cel i només veus una boira blanca al voltant només

te'n pots refiar dels gossos.

Aleshores, la confiança ha de ser mútua. Esteu sols els

gossos i tu ...

És molt dur. El paisatge se't menja, és brutal.

Vas patir el paisatge més que gaudir-ne?
No, tampoc és això. Una posta de sol en aquells indrets és real

ment espectacular. Fins i tot vaig córrer tota una nit amb una

aurora boreal com a companya. Va ser una nit fantàstica!

Si la cursa és de 500 quilòmetres, has de comptar que la fas en

5 tirades, cadascuna d'uns 100 km i d'una durada d'entre 7 i 10

hores dalt del trineu ...

Una jornada laboral completa!
Sí! La tirada d'aquella nit consistia en córrer sobre un riu gelat,
absolutament pla, amb una corba cada tres quilòmetres. És a dir,

que cada vegada que giràvem teníem al davant una immensa

recta i així, multiplica: fins a trenta vegades! Hi havia una tempe
ratura d'uns 18° C sota zero i la feina era meva perquè els gossos
no galopessin i s'esgotessin abans d'hora. Vaig disfrutar moltís

sim. No podia córrer perquè encara quedava molta carrera i haví

em d'aguantar fins al final. La veritat és que els gossos volien

córrer i jo estava que volia però no podia. Com que en el check

paint anterior havíem fet una parada obligatòria, sabia perfecta
ment la gent que tenia davant i a quina distància. Per darrere els

tenia molt lluny, però per davant tenia un competidor a 10 minuts,
un altre a 45 minuts i un altre a una hora. Sabia que el tram ante

rior l'havia fet més ràpid que el que m'avantatjava en 10 minuts i

volia provar d'atrapar-lo. Així que vaig passar tota la nit buscant

l'equilibri tàctic, lluitant entre el córrer i no deixar córrer. Quan por
tava vuitanta quilòmetres i no havia vist ningú, vaig relaxar-me.

Just en aquell moment vaig veure'n un davant meu.

Acostuma a passar ...

Entre el quilòmetre 80 i el 88 vaig avançar als tres.

Això sí que anima.

Sí, anima molt quan avances tu, però per contra, has de tenir el

cap molt ben endreçat quan et passen a tu. Has d'anar a la

teva. Has de saber el que has de fer i prescindir dels altres.

I aquest any, repetim?
AI març tornaré a competir en la Finnmarkslbpet, però aquesta
vegada vull provar en la categoria de mil quilòmetres. Vull veure

si sóc capaç d'acabar-la. Quan em vegin arribar a Alta, la pobla
ció de sortida de la cursa, per participar en la de mil ...

Et tornaran a posar el sobrenom del boig!
Això segur, però de totes maneres sé que seré ben rebut perquè
saben i valoren la duresa i les condicions del meu entrenament i

els problemes afegits contra els quals he de lluitar. Pel mes de



gener d'aquest any, a més, un múixer francès organitza la

Grande Odyssée, una cursa non stop de mil quilòmetres que es

correrà als Alps. Tindrà un format una mica especial perquè és
evident que l'orografia alpina no és com la nòrdica. El fet és que
he rebut una invitació per participar-hi, i com que l'altre és al

mes de març, ho faré. Des que vaig començar en el món del

múixing, l'any Î 995, no s'havia fet mai cap carrera de llarga dis
tància a Centre Europa.

Si se'n surt, aviat el podrem veure a Alaska, el paradís del

múixing ...

Uf! Això ja seria una altra història ...
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ucceeix de vegades que, quan ja creus que conei
xes un lloc, redescobreixes nous paratges, racons i sen

ders que, gelosament amagats, esperaven ser descoberts.

Coneguts pels usuaris de la comarca, resten ocults i des

coneguts pels forans. Els forasters, coneixedors dels llocs
més evidents, som totalment ignorants de les exquiside
ses i meravelles que s'hi troben en paratges més amgats
però més selectes i exclusius. Són miniatures de l'estèti

ca, esperant ser contemplades per ulls desitjosos d'om

plir-se de la bellesa nascuda de l'atzar i la saviesa de la

muntanya. Font de les Travesses, coll de Sant Miquel,
barranc del Roc de la Clusa, coll del Porc, tríalera de la

Teieia, trialera de Sant Miquel ... Us esperen sensacions

que no oblidareu.

Aquesta petita carena atresora senders, paratges, triale
res i racons d'allò més bonic i prolific que tenim a casa

nostra. Un autèntic bressol d'aquest corrent de BTT

que pretén allunyar-se en el possible de les pistes, el
soroll i els motors.



la Guardiola
de Berguedà

Itinerari clàssic

Podem deixar el cotxe a I' hostal

Anglada o a prop de la cruïlla que ens

duria a La Nou. Prenem la pista enqui
tranada en direcció a La Nou. A 1,7 km
arribem a un coll i a l'esquerra agafem la

pista que porta a la masia de Can

Pujals. Passem la tanca i la casa de

colònies "Els furiosos" i ignorem el sen

yal de direcció prohibida. Abans d'ar
ribar a Can Pujals, girem a l'esquerra,
pugem deixant a la dreta una piscina i

saltem el cable fins a una cruïlla: una

pista a l'esquerra i un sender fressat pel
bestiar a la dreta que seguirem. Hi ha

passos de tota mena fins que el sender

es complica obligant-nos a fer algun
tram a peu fins a trobar una altra pista

•

també molt malmesa. La seguim per

passos explosius i tècnics de pujada, i

fins i tot algun a peu. Depenent de les

pluges i de l'acció del bestiar pot resul
tar a trams impracticable.

AI punt del Roc de la Clusa trobem la difi
cultat més gran. Es tracta de salvar un

tram pedregós fruit d'una esllavissada.

Després, entrem al bosc per senders

preciosos, amb passatges de tota mena.

Deixem a l'esquerra el sender que ve

del collet de la font del Tudó, tot i que és

��LA"12,7Km

<
(1.300m)

Cartografia:
• Berguedà. ICC

(1 :50.000)

Itinerari clàssic A. Serrat de Fulleracs B. Pas dels Troncs

Distancia: 20 Km. Distancia: 19 Km. Distancia: 18 Km.

Desnivell acumulat: 930 m Desnivell acumulat: 830 m Desnivell acumulat: 780 m

Temps: 3 h 30' Temps: 4 h Temps: 3 h 15'

• Montgrony - Fonts

del Llobregat.
Editorial Alpina,
2002 (1 :50.000)

I aRec
de Catllaràs

,
N

molt difícil de veure'l. Continuem pel molt difícil de superar pedalant dalt de la

mateix sender fins a trobar una pista. bicicleta. Seguim fins que la pista s'ajau
Sense arribar a la pista, a l'esquerra, per entrant al bosc del Serrat de Fulleracs
un terreny poc definit, trenca un sender

preciós que va pel bosc en lleugera puja
da. Els primers metres, amb tècnica i

bones cames, es poden fer al damunt de

la bicicleta, però, més endavant i a mesu

ra que ens apropem al cim de la carena,

haurem de baixar i fer un tram a peu. Des
del collet iniciem un descens molt bonic,
molt pedalable encara que amb algun
pas difícil. L'últim és un passatge molt

dret que mor abans d'un torrent iniciant el

pas per una pista abandonada.

Seguim baixant per un tram molt dret i

divertit, fins a trobar una altra pista. La

seguirem baixant cap a la dreta parant
especial atenció als filferros, alguns elec

trificats, que barren les pistes. Passem
un torrent molt pronunciat que pot estar

molt enfangat. Uns metres més enda

vant connectem amb una bona pista que

puja de La Nou i la seguim cap a l'es

querra. Hi ha rampes molt dures, alter

nant amb d'altres més ajagudes, Seguim
tot dret deixant a l'esquerra la pista que
ens duria a La Tor i passem per la masia
de les Espades. La pista, després d'un
tram més planer, s'adreça fins a arribar al

coll de la Plana.

Del coll sortim cap a l'esquerra, És un

tram molt dret, ple de pedres soltes,

amb un típic paisatge de pi roig d'allò
més idíl·lic. Deixem a l'esquerra una

cruïlla que ens duria al Portell del Porc i

unes pistes menys fressades que bai

xen per la dreta. Nosaltres seguim recte

amb alguna que altra pujada seguida de
baixades divertides, Connectem amb la

pista que puja de Sant Romà de la
Clusa i més endavant ens trobem amb
el GR-4. Continuem pujant per la pista
voltats d'un entorn molt bonic. Deixem
la masia de Cal Serra pujant fins a tro

bar el coll de Sant Miquel. Just a l'es

querra -actualment hi ha un pal indica
dor- surt un sender que baixa en

direcció a la Font del Llop. El sender és

prou dret, ben fressat, i hi ha algun pas
difícil. A pocs metres arribem a un indret
senzillament increïble, envoltats de rou

res monumentals de més de trenta

metres d'alçada. És la font de les

Travesses, un lloc màgic.

Seguim el nostre camí, per la pista de

l'esquerra, amb una lleugera pujada.
Seguim fins que el pendent acaba i

comencem un ràpid descens que sense

pèrdua i amb més filferros -ulll- ens

portarà a Malanyeu, punt de sortida

d'aquest itinerari: una intensa volta
amb bicicleta d'aquelles que difícilment
s'obliden.
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Aquesta sortida, a banda del recorregut descrit, té dues variants possibles:

Variant del Serrat de Fulleracs
--�---------�------------------�------------�

AI punt quilomètric 6,7 surt una pista a

l'esquerra que ens durà al Portell del Coll del

Porc. Des d'allà, seguirem pel fil de la carena

cap a la dreta, en direcció nord. Baixem per
tornar a remuntar a peu el tram més ajagut.
Enfront tenim un filat espinós que travessem per

la porta que trobem més a l'esquerra. Seguim
per la carena que esdevé un sender aeri molt

bonic. El filat ens pot ser útil com a guia.

collet de la Font del Turbó on trobem una altra

tanca. Des d'aquest punt surt el sender de la

variant del Pas dels Troncs. Seguim pedalant fins

que no podem més i remuntem uns 80 metres de

desnivell a peu pel costat del filat ascendint al

Roc de la Clusa. AI cim pugem a la bicicleta i

continuem per la carena. Iniciem un descens molt

bonic per terreny evident fins a trobar el coll de

Sant Miquel i retrobar-nos amb l'itinerari principal.

El tram que ve tots seguit és un xic confús.

Trobem dos pins caiguts que ens obliguen a

esquivar-los en un indret força tapat. AI poc, a

l'esquerra, passem una tanca de filferro i pugem
dalt la carena. Avancem pel fil de la carena

iniciant el descens. AI final, passem a la dreta una

altra tanca i continuem al nord seguint el filat.

Sortim a camp obert pel mig del prat i passem el

Aquesta variant té un caràcter més aventurer que
el circuit clàssic tot i que és més curt: uns 2 km

menys i 120 m menys de desnivell acumulat. Per

contra, és més lent i afegeix 30 minuts a l'itinerari

clàssic. Oui no vulgui arrossegar la bicicleta, millor

que no faci aquesta variant. Per altra banda, és

una alternativa preciosa, molt autèntica i ideal

pels amants de la muntanya.

Variant del Pas deis Troncs
----�

Del collet de la Font del Turbó (mapa
Alpina, 2002) passem la tanca del

filat a l'esquerra i cerquem un sender
desdibuixat amb marques de pintura
als arbres. Anem passejant per un

bosc cobert de fulles preciós. En un

punt baixem més perpendiculars al

pendent per després tornar a girar a

la dreta. Passem un torrent i arribem

al sorprenent Pas dels Troncs. Amb

compte, desgrimparem aquest pas
difícil. Si sou una colla, anirà bé que
us ajudeu entre tots per passar les

bicicletes, que és la maniobra més

delicada, malgrat que a peu no deixa
de ser una desgrimpada sense pro
blemes. Continuem endavant i a

pocs metres ens trobem amb el sen

der més fressat de l'itinerari principal.

Aquesta variant és la més curta i la

de menys desnivell acumulat.

Excepte el Pas dels Troncs, és tot

pedalable i molt bonic.

No podem recomanar un itinerari per
damunt dels altres. Els recomanem

tots i aquesta seria l'excusa per tor

nar i repetir aquesta volta tan espe
cial i intensa que permet assaborir
tota la bellesa i la màgia d'aquests
senders al voltant de Malanyeu. Oui
no vulgui traginar la bicicleta, l'itinera
ri clàssic és el més adient per

començar.
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Lliurepensadors
• ••

I excursrorusme
Per Jaume de Ramon i Vidal

En el concert de primavera dels Cantaires

Muntanyencs en què s'homenatjava l'historiador Josep
Termes, l'amiga Àngels Ventura va comentar que ningú no

parlava de la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia. Va dir

que la teníem oblidada, malgrat haver posat una escultura
en els jardins de les Llars Mundet als anys noranta del

segle XX sense cap ressò social, però.

Aquell comentari ens va fer reflexionar sobre quin paper
havien jugat els Iliurepensadors en el desenvolupament de

l'excursionisme. Tot repassant la biografia de Ferrer i els

principis que l'Escala Moderna l'havia inspirat vam

descobrir la recerca racionalista, l'acció empírica de

l'aprenentatge i la conscienciació i I'autodisciplina en

l'acció d'aprendre per part dels alumnes. Es pretenia
formar ciutadans conscients dels seus drets i deures vers

els altres i la col·lectivitat. Deia Ferrer el dia de la seva

inauguració solemne el 19 d'agost de 1901: "La missió de

l'Escala Moderna és fer que els nens i nenes arribin a ser

persones instruïdes, verídiques, justes i lliures de tot

prejudici. Per fer-ho se substituirà l'estudi dogmàtic de les

ciències naturals pel raonat. Excitarà, desenvoluparà i

dirigirà les aptituds pròpies de cada alumne, amb la finalitat

que amb la totalitat del propi valor individual, no només

sigui un membre útil a la societat sinó que com a

conseqüència, elevi proporcionalment el valor de la
col·lectivitat. Ensenyarà els veritables deures socials amb

conformitat amb la màxima: "No hi ha deures sense drets;
ni drets sense deures»."

Llegir aquestes paraules ens fa recordar els fonaments

pedagògics de Baden Powell a Scouting for Boys, que
considerava que la formació de la voluntat passava per

apassionar els joves en la seva pròpia formació, fent-los

agents actius amb experiències concretes. A Guia per a

cap de Secció diu: "La finalitat més important de

l'escoltisme és educar, és a dir, animar el noi a aprendre
tot sol, perquè ho desitgi, tot allò que pugui ajudar a

guanyar caràcter." Aquest és un dels fils conductors per

acceptar que els fonaments de l'aprenentatge formulats

pels pensadors com Ferrer a finals del segle XIX i principis
del XX es recullen d'una forma a altre per moviments com

l'escoltisme. Tot i que l'escoltisme només utilitza la natura

com a mitjà pedagògic, ha estat, e� el cas català, font de

molts socis d'entitats excursionistes.

Un dels col·laboradors de Francesc Ferrer i Guàrdia en el

projecte de l'Escala Moderna és Eudald Canivell i

Masbernat, un dels pares del nostre excursionisme i
fundador de l'Associació Catalanista d'Excursions

Científiques. Segons Canibell, tots els joves que

començaven a practicar l'excursionisme tenien en comú

idèntiques "afeccions d'Art i Pàtria". Per això, Termes el

m Generalitat de Catalunya
WW Departament de Cultura

Secretaria General de l'Esport

considera un anarquista contrari a la violència i partidari
d'impulsar el catalanisme polític, un dels puntals ideològics
del nostre esport. El 1880 està entre els organitzadors del
Primer Congrés Catalanista impulsat per Valentí Almirall, a

més de ser un ferm col·laborador del Diari Català.

També fa l'adaptació de la lletra d'Eis Segadors que es

popularitza com a himne de Catalunya i es canta en

qualsevol acte públic de caire catalanista. El 1890 inicia
una campanya per la normalització ortogràfica. Com

anarquista, va ser membre de la Federació Regional
Espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors i el

1881, en no voler seguir les tesis violentes, va forçar la

destitució de la Comissió Federal i va crear la Federació de

Treballadors de la Regió Espanyola. Seguint les tesis de

Termes, havia intentat un anarquisme cientifista i literari

català juntament amb un grup d'obrers il·lustrats, tots

tipògrafs com ell.

Salvador Miralda, un dels fundadors de la UEC, explicava
que quan era noi, amb uns companys, havia entrat a la
biblioteca Arús a cura de Canibell. Aquest en veure'ls va

dir-los: "Què voleu, nois", i van respondre que volien saber.
Aleshores els va donar uns volums d'una història universal i

els va dir: "Llegiu i coneixereu tot el nostre passat".

Aquell vincle amb la pedagogia dinàmica de l'Escala
Moderna també el trobem en un altre Iliurepensador com

Pau Vila, soci d'honor de la UEC i expresident del CEC.
Havia estat vinculat a l'Escala Moderna com a professor
però, per desavinences amb Ferrer, havia fundat l'Escala

Horaciana el 1905 per posar en pràctica la frase d'Horaci

"ensenyar delectant". Miralda, que n'havia estat alumne,
comentava que sortien d'excursió acompanyats del

professor i que els feia dibuixar a l'aire lliure i els ensenyava
la geografia de forma directa tot assenyalant turons,
muntanyes, valls i rius.

La vinculació de Pau Vila amb l'excursionisme la podem
observar de forma molt més continuada a través de l'Ateneu

Enciclopèdic Popular (1901), seu de l'Escala Horaciana des

del curs 1910-1911. El 1904 neix la Secció d'Excursions,
una de les més sòlides de l'entitat. El seu butlletí Excursions
és font de recerques. AI cap d'un any, ja feien cursos de

geografia i conferències sobre muntanya. El 1911 Pau Vila

parlava d' "Els climes i els homes", "El nou curs de
l'Horaciana" i "Algunes consideracions sobre la tasca

educativa de l'Horaciana"; i el 1918 de "L'acció educadora
més enllà de l'escola. l'Excursionisme escolar". El 1921,
Cèsar August Torres explica què considerava ell que era

l'excursionisme. Per últim, no podem oblidar-nos del vessant
més naturista de l'excursionisme de l'Ateneu representat
pels Amics del Sol, i el butlletí que publicaven des de 1922.
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Cartografia•

montserratina
Text de Ramon Pascual i Marc Janeras

Montserrat és una muntanya singular que alllarg del temps ha suposat un gran repte
pels cartògrafs que han intentat representar aquestes peculiaritats en un mapa.

A més, Montserrat és viva, possiblement més que altres massissos importants de Catalunya
d'una escala similar, si més no des del punt de vista de l'anècdota. La qüestió és, doncs,

si la cartografia montserratina és tan viva i singular com la llegendària muntanya.

,

s clar. Poques muntanyes
hi ha al món com Montserrat. N'hi

ha d'altres més extenses, més altes,

Singular situació la d'aquest mas

sís, a prop en l'actualitat d'una

conurbació de més de quatre
més impressionants i .. probablement milions de persones, desitjoses de

més boniques. Però com Montser

rat, cap. I si alguna s'hi assembla

(Sant Llorenç del Munt, Montsant,
Riglos) no és lluny de la reina. Les

agulles i parets de conglomerat i les

pregones canals envaïdes per la

vegetació conformen un paisatge
molt característic, un mosaic de

roca nua i fulla verda distribuïdes a

parts iguals.

18 excursienísrne
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visitar almenys un cop a la vida,
conjuntament amb els milions de

turistes que vénen a casa nostra, la

muntanya sagrada. Si des del

temps de la prehistòria no ha faltat
la presència humana en la serra, ara

les glopades endiumenjades, els

excursionistes i els escaladors

envaeixen el massís periòdicament:
dos milions de persones visiten

anualment l'àrea del monestir, de les

quals unes 250.000 agafen el funi

cular de Sant Joan.

Montserrat ha estat i és encara un

símbolo molts, un per cada català,
probablement. Aquest fet únic,
sense parió a d'altres massissos,
s'ha manifestat de formes molt

diverses no només a la mateixa

muntanya -especialment a l'entorn

del monestir- sinó en la literatura, la

política o la protecció del medi

ambient.



Montserrat,
muntanya viva

Totes les muntanyes són vives,
però sovint aquesta vitalitat no és evi

dent als ulls de l'home. El cas de

Montserrat és quelcom diferent, ja
que els moviments de les roques o

els canvis en la vegetació són sovint

prou ràpids i espectaculars com per

què siguin fàcilment identificables per
a aquells que coneixen bé el massís

però també per a aquells què l'han

conegut en un període de temps curt

fins i tot a escala humana.

Montserrat també es mostra viva

en l'evolució dels signes de la pre
sència humana manifestada en

forma d'edificacions, vies de comu

nicació, mitjans de transport o ele-
-.

ments de reduïdes dimensions com

fonts, pous o carboneres. I també

en l'aparició i desaparició de camins
i vies d'escalada o ferrades.

Així, doncs, recórrer aquesta serra

no aporta només vives sensacions

en desplaçar-se per l'espai sinó
també en el temps.

Els elements propis
de la cartografia

montserratina

La cartografia, art i ciència que té

per objecte l'establiment de dades

relatives a un terreny determinat i la

confecció del mapa corresponent a

una escala reduïda, té a la muntan

ya de Montserrat un repte impor
tant. La complexa orografia de peti
ta escala implica que el cartògraf
hagi de tenir especial cura a l'hora

d'omplir aquell full de paper o aquell
fitxer digital que després serà con

sultat amb delit per turistes i excur

sionistes.

L'atapeïment de corbes de nivell i

topònims és segurament l'element

Frare de Baix del Clot de la Monica

més notable de qualsevol mapa de

Montserrat. Per molt que s'augmen
ti l'escala dels mapes excursionistes

fins a valors no emprats a cap altra
zona del nostre país (habitualment
representats a 1 :25.000), sempre
s'ha de reduir el nombre d'elements

representats si no es vol que se

superposin creant una obra impres
sionista de difícil interpretació.

Per parlar de la història de la carto

grafia montserratina, podríem co

mençar per les referències toponími
ques que apareixen en els dibuixos
de Francesc Renart i Pau Montaña
de finals del segle XVIII, tal com ens

suggereix Ramon Ribera-Mariné,
actual monjo prior de la comunitat
benedictina que des de l'any 1968

habita el monestir de Montserrat.
Ribera-Mariné també ens remet al

colorit i pintoresc mapa delineat per
J. Cabezas, publicat per primer cop
el 1909 i reeditat el 1928. L'obra
més recent de l'etapa clàssica és el

magnífic mapa de Ramon de Semir,
a escala 1:10.000. Cal recordar que
Ramon de Semir va ser el primer en

numerar totes les agulles de la mun

tanya santa.

Ribera-Mariné continua relatant

aquesta breu història al costat del

nostre accelerat bolígraf indicant el

que, al seu parer, es pot considerar el

primer mapa modern de la muntan

ya. A començaments dels setanta,
Lluís Ramoneda, del Servei

Cartogràfic de la Diputació de

Barcelona, s'encarregava d'elaborar
la sèrie a escala 1 :5.000 que cobria

tota la província. Un famós vol ame

ricà va donar suport a aquesta inicia
tiva proporcionant les primeres foto

grafies aèries fetes a Espanya.
Calien, però, cinc fulls a aquesta gran
escala per abastar tot el massís.

El nostre amfitrió va ajudar a

adaptar la bona base cartogràfica a

les necessitats de l'usuari. Encara

que abans d'entrar al monestir al
1968 en Ribera ja havia fet muntan

ya als Pirineus -afecció probable
ment lligada al seu parentesc amb
Mossèn Jaume Oliveres-, és aquí
on probablement va descobrir tota

la complexitat d'un massís aparent
ment simple. Des de llavors no

amaga la seva predilecció per aques
ta muntanya. Els orígens de la seva

relació amb les guies i la cartografia

Mapa de Ramon de Semir (1949) 1:10.000. Aleshores encara eren els pobladors
del peu de Montserrat qui freqüentaven més els camins d'accés a la muntanya,

com el de la Cova Tapiada. En canvi, no s'hi tracen camins a les canals d'Agulles



De la foto al mapa r

La base topogràfica consisteix en la �
representació del relleu amb corbes de
nivell junt amb la planimetria bàsica que
representa els principals elements del
territori com ara les carreteres o

edificacions humanes, així com també la
xarxa hidrològica natural. Aquest treball es

realitza fonamentalment per restitució
,- estereoscòpica aèria, una tècnica que

permet interpretar el relleu a partir de il

fotografies aèries.
Hi ha molts elements d'interès
excursionista que amb tipus de treball no

és possible d'identificar. Es tracta, per
exemple, dels camins dins del bosc, de

fonts, díñcultats de pas en algun punt, etc.

En definitiva, per convertir aquesta base en

un veritable mapa excursionista encara hi
ha molt a fer i sobretot treball de camp,
aspecte diferencial,per excel·lència, que ha
de permetre afegir informació nova, però
també corroborar l'oficial. Recórrer els
camins permet al cartògraf verificar com

enllacen els trams de sender que es veuen

a I'ortofoto. Una altra feina bàsica és
/densificar el recull toponímic de la base.

Una muntanya de topònims
Montserrat inclou dins del seu índex toponímic una excepcional varietat d'elements. Difícilment

trobarem en un àmbit territorial tan reduït aquesta quantitat de diferents ens batejats: agulles,
roques, parets, passos, canals, barrancs i torrents disposen de noms i sovint cognoms. Per exemple,
l'agulla del Frare de Baix del Clot de la Mònica (Ribera-Mariné, 2000) no s'està de res en aquesta
qüestió.
Trobem també toponímia a la foscor de les coves, baumes a avencs: Salnitre, Pruneres i Pouetons
són potser els més emblemàtics; hi ha topònims verticals a les vies d'escalada a ferrades; fonts, de

la Llum a l'Obaga a Fontseca; i cisternes a bassals, tots identificats.
Les ermites i les escales que hi porten a els camins i dreceres que solquen el massís afegeixen
caràcters sobre les corbes de nivell. Sant Jaume penjat a la Gorra Marinera, Santa Anna al fons de la

Vallmala, i les Escales de Jacob a l'Escala Dreta són l'objectiu dels col·leccionistes montserratins.
D'entre tots els personatges lligats a la història a llegenda de la muntanya, el malaguanyat Fra Garí
és l'estrella de la toponímia: Petjades, Cadira, Drecera i Miranda resten a la muntanya com a proves
de la seva dissortada presència en aquest massís.

Els desastres naturals i la cartografia
Malgrat que els efectes que tenen els desastres naturals (incendis forestals, nevades fortes,
aiguats ... ) sobre la muntanya de Montserrat són sovint de petita escala, en alguns punts poden ser

prou significatius a l'hora de fer la cartografia d'aquest territori i, en qualsevol cas, sempre

perceptibles quan es realitza una excursió. Un exemple prou aclaridor n'és la desaparició quasi total

del restaurant de Santa Cecília quan, durant els aiguats del 2000, una immensa massa de roca va

caure-hi a sobre. Caldrà revisar en les properes edicions de mapes com es fa referència al que

queda del restaurant, el qual, per cert, sembla que hi ha voluntat de reconstruir.

Els grans incendis de 1861, 1973 i agost de 1986 van transformar de manera evident el paisatge de
la muntanya. En conseqüència, ha calgut fer les modificacions pertinents d'aquelles representacions
cartogràfiques en les quals s'inclou informació sobre la coberta vegetal. Cal recordar que els tres

incendis que es van succeir l'estiu del 1986 van cremar en una setmana el 60% de la massa

forestal de Montserrat.

Tant les grans nevades i ventades com els incendis i els aiguats provoquen la degradació de camins

i corriols com a conseqüència d'arbres caiguts a deformats, la invasió de les brolles i la lògica
posterior minva en la seva freqüentació. El dibuix dels camins als mapes és, doncs, molt sensible a

aquests fets.

Els grans aiguats -com els del 1987 i especialment els del 2000- tenen enormes efectes sobre el

territori. Tots els processos erosius accelerats per la força de l'aigua determinen canvis visibles en

les canals i els torrents (al de Santa Maria, per exemple), però també en els vessants i fins i tot en

les parets. Els aiguats han canviat notablement l'aspecte del sector del Monestir i la Basílica, la

principal àrea urbanitzada del massís. Les esllevissades, però, no sols es produeixen després de

fenòmens meteorològics extrems, sinó que són freqüents a Montserrat.
També es pot donar el cas d'algun camí precari a ferrada que ha deixat de ser utilitzable desprès
d'una batzegada del temps, com el del Salt de la Nina a la paret nord dels Ecos a la Canal del

Mejillón.
En qualsevol cas, tots aquests fenòmens naturals adversos de gran magnitud no fan més que
participar i contribuir a l'evolució d'una muntanya viva i la cartografia ha d'assumir amb prou
rapidesa i eficàcia aquesta evolució.

Els nous camins
Camins a Montserrat n'hi ha hagut sempre. Camins dels carboners, caçadors, pagesos, herbolaris i

pelegrins. Camins de la conquesta a de la fugida. Camins i dreceres pel peu de la muntanya, per les

canals a per les carenes. Camí dels Francesos, del Pont, de l'Aigua, drecera del Miracle, de l'Arrelo de

Tates les Ermites.
Però a partir del segle XX una colla d'excursionistes -interessats a arribar als cims de totes les

agulles, solcar totes les arestes i recórrer les canals més pregones- han obert una infinitat de nous

camins allà on només s'hi trobava la sabina, el teix a el senglar. Són les vies d'escalada, les ferrades
i els barrancs i engorjats equipats per al seu descens.

Entre les vies ferrades de nova concepció l'estrella és la Teresina, oberta per Antonio García Picazo.

L'elegància l'aporta el cim de Sant Jeroni, punt més alt de la serra. Quant als descensos equipats, el

Tres en Ratlla, el Torrent Fondo, el torrent de la Coma dels Cirers a el de Santa Maria són nous

camins que exigeixen detallisme, tècnica i esforç físic tant al cartògraf de despatx com al de camp.
Les vies d'escalada són un altre món. La seva quantitat a Montserrat és immensa i encara som lluny
de disposar d'una font única i fiable de localitzacions i traçats. A més de les múltiples guies
publicades han sorgit originals propostes virtuals com la que trobem a internet.
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es poden situar precisament en la que encara són de referència en el

col·laboració de jove amb el cartò- món editorial i excursionista.

graf Ramoneda. Aquesta va durar

aproximadament un any i mig, amb
- sortides ràpides els dijous i diumen

ges a la tarda per fer treballs de

camp en les quals va dur a terme un

artesà i exhaustiu treball recorrent

camins i apuntant i dibuixant tot el

que creia d'interès. Gràcies als seus

coneixements d'escalada, que va

practicar des de 1970 fins a 1975, va

poder prendre algunes bones pano
ràmiques des del cim d'algunes agu
lles prou ben situades. De fet els ini

cis de la relació entre la comunitat
benedictina i el món de l'escalada se

situen en la participació dels monjos
en les operacions de salvament als

anys cinquanta, segons diu, molt

més freqüents que en l'actualitat.

D'aquesta collaboració amb la

cartografia oficial va sorgir la iniciati
va de preparar una guia itinerària i

un mapa especialment pensats per
a l'excursionista segons els models

que es publicaven a l'època, obres

Aillarg de dècades l'Editorial Alpina,
fundada el 1946, fou pràcticament I'ú-

\ nica que editava mapes a Catalunya i

Espanya pensant en els excursionis
tes. La contribució de l'editorial valle
sana al coneixement del territori ha
estat i continua sent fonamental, mal

grat que l'oferta cartogràfica actual és

molt més àmplia i diversificada, tant

gràcies a la iniciativa privada (Piolet,
Pirineo, Prames, etc.) com a la pública
(vegeu els excel·lents mapes del

Montseny i del Cap de Creus elabo
rats per la Diputació de Barcelona i

l'Institut Cartogràfic de Catalunya, res

pectivament) .

La recerca toponímica va ser un

altre aspecte en què va aprofundir i,
tal com comenta, va caldre fins i tot

que afegís topònims no presents en

obres anteriors, com el del Vermell

del Xincarró o el Torrent de

l'Esllavissada, al camí de les canals

de Baix. Aquesta recerca li va per

metre, subratlla, el contacte amb

una generació que s'extingia, aque
lla que vivia a la muntanya, amb la

muntanya i de la muntanya, i que
d'aquest contacte en feia sortir relats

meravellosos de la toponímia com

l'Hort del Mal Any, penjat a la paret
nord dels Ecos, allà on els til·lers,
deia, eren plens de fulla quan a la

terra baixa la secada ho matava tot.

La primera edició de la seva obra

Camins i Canals de Montserrat, de

Publicacions de l'Abadia de

Montserrat (PAM), va veure la llum el

1975. Incloïa de forma innovadora la

presència de fotografies comple-

L'Editorial Alpina i Montserrat

La primera edició del mapa de

Montserrat que Alpina va oferir al

públic data de 1963 i posteriorment
hi ha hagut un gran nombre de ree

dicions (1966, 1970, 1974, 1975,
19S4, 19S9, 1992, 1994, 1996,
1997, 1995, 1999), essent, tal com

ens aclareix Josep Maria Musachs,
director tècnic de l'editorial, un dels

seus fulls més reeditats. Ell ens

dóna la seva visió davant una de les
nostres preguntes inicials: les reedi
cions són en funció de les vendes

(de l'ordre d'uns 4.000 exemplars
anuals) però també dels canvis que
es produeixen a la muntanya. Per

mentàries al text i al mapa fetes per
ell mateix des de punts amb bones
vistes. A la segona edició es van

incloure imatges capturades que va

fer des d'un helicòpter dels

Bombers de la Generalitat de

Catalunya. Aquest recurs gràfic ja
havia estat utilitzat a l'obra Roques,
parets i agulles de Montserrat, de J.

M. Rodés iF. Labraña, sèrie iniciada

al 1972 i a la posterior Montserrat

pam a pam (Operació Montserrat)
d'en Josep Barberà, totes dues

publicades per PAM.

El juliol de 1992 dins la mateixa

col-leccíó Cavall Bernat sortí la nova

edició amb el títol de Caminant per
Montserrat. El massís, actualització
de l'obra de 1975. El setembre de

1995 hi va haver una segona edició"
i una reimpressió el juny de 2000,
just abans dels aiguats, que és tal i

com ha arribat a les noves genera
cions que encara es meravellen del

caràcter exhaustiu i precís de les
seves indicacions, malgrat la falta
d'actualització d'alguns aspectes.

ell, Montserrat és una muntanya
molt canviant tant per l'acció directa
de la natura -incendis, esllavissa

des, erosió ...

- com per la de l'ho

me. Per exemple, el cremallera apa

reix, desapareix i torna a aparèixer.
L'aspecte de les diferents edicions

ha anat variant força al llarg d'a

quests anys, tant en el full pròpia
ment dit com en la coberta del

mapa. Hi ha hagut canvis en l'àrea

cartografiada, en la coloració, en la

mida del mapa, en les miniguies
-una contribució original sense refe

rent en altres sèries cartogràfiques
europees-, i l'aparició i desaparició

Mapa de Ramon Ribera-Mariné (1975) 1:7.500...
L'excursionisme i l'escalada fan desviar l'atenció cap als

camins de pas entre les agulles a l'entorn del refugi
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anecdòtiques dels dibuixos de les

agulles. La nostra trobada amb

Musachs a la seu de l'editorial a

Granollers ha sorgit a partir de

conèixer la bona nova que l'emble
màtica editorial, juntament amb

Geoestel, està preparant una nova

versió d'aquest mapa que pot arri

bar a ser una petita revolució en el

món de la cartografia d'utilitat
excursionista a Catalunya.

Aquesta nova obra sorgeix en el

context d'una Editorial Alpina reno

vada l'any 1991 i que des del 1995

realitza els seus mapes íntegrament
amb tecnologia digital, adquirint les
bases topogràfiques digitals a orga
nismes públics com l'Institut

Cartogràfic de Catalunya (ICC) o

I'lnstituto Geográfico Nacional. El

nou mapa es farà a dues escales

-1 :5.000 la part central i 1: 10.000 la

La Prenyada
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resta- i és presentarà a dues cares.

De fet, el treball d'una editorial com

Alpina complementa i corregeix els
errors que apareixen lligats al pro
cés de restitució fotogramètrica que
fan les institucions públiques ofi

cials, però sobretot amplia i siste

matitza la informació, adaptant-la a

les necessitats de l'excursionista.

L'aparició d'aquesta obra està

prevista per la tardor del 2004 però
la puntualitat d'aquest fet està molt

condicionada per l'avenç en el tre

ball de camp, aspecte que l'editorial
ha considerat bàsic per obtenir un

resultat final útil i de la màxima qua
litat. En aquesta ocasió s'ha consi

derat oportú establir contacte amb

algun bon coneixedor de la muntan

ya -capaç de recórrer amb finalitat

cartogràfica tots els camins,
barrancs i vies ferrades presents
actualment a la muntanya- que

complementi la feina que habitual
ment fa el seu especialista en

aquesta tasca, en Joan López.

L'especialista montserratí és

Miquel Soro, muntanyenc i corredor

de curses d'orientació, al qual vam

tenir la sort de conèixer en una tro

bada d'afeccionats a la meteorolo

gia al seu poble adoptiu, Collbató.

Les noves eines
i estratègies

de la earto raf"a

La conversa amb Miquel Soro
mostra una barreja de romanticisme
i noves tecnologies en una justa
mesura. L'esforç en el treball de

camp ha de ser suportat necessà
riament per una estimació per la

muntanya, que relativitzi les esga
rrinxades als camins perduts entre

la brolla i les mullenes sota xàfecs

inesperats, però els seus fruits, grà
cies a eines com el GPS (Global
Positioning System), vénen més

ràpid i són més precisos que els

que Ramon Ribera-Mariné finalment
recollia després d'hores i hores de

caminar amb la llibreta sota el braç.
En el treball de camp cal identifi

car i recórrer els camins, construe

cions, fonts, cisternes, bassals,
ermites, baumes, ponts de roca,

etc. Tot allò que es vulgui o es pugui
incloure en aquell tros de paper
indispensable per trescar per
aquesta muntanya.

El Cilindre

La tècnica bàsica del modern tre

ball de camp consisteix en avançar
amb un GPS petit i modern, amb

receptor de codi, robust -però no

tan precís com els receptors de
fase- i que pugui enregistrar els

recorreguts, ens explica resumida
ment Soro. Adverteix però que
també cal dibuixar a mà, especial
ment allà on el GPS no capta el

senyal del satèl·lit o aquesta no és
de prou qualitat. En aquests casos

cal recórrer a l'altímetre i la brúixola,
com feia Ribera-Mariné trenta anys
abans, que mai passen de moda.
De fet, apunta, a Montserrat sovint
el GPS no agafa aquest senyal per
culpa d'obstacles com roques,
arbres, arbustos, etc.

Una de les noves propostes
d'Alpina és establir una nova jerar
quia força complexa dels camins a

la serra que, en principi, no s'esta
blirà per altres massissos: des de
les carreteres i pistes asfaltades fins
als camins amb passos equipats i

algunes ferrades de pujada o baixa
da sembla que hauran d'aparèixer
allà on en Miquel Soro certifiqui que
hi són.

La nova edició inclourà altres ele
ments com la vegetació o òbvia
ment el precís traçat del cremallera,
subministrat digitalment pel depar
tament pertinent de la Generalitat
de Catalunya.



Tebaida

s

És inevitable, i pot ser recomana

ble, que en qualsevol conversa

entre excursionistes sorgeixin les

anècdotes i els records.

Clot de la Sajolida, o el sector Faraó

Coll Musset-Coma deis Naps. Ell es

preguntava en'veu alta si tornaria a

divulgar ara alguns camins tal com

ho va fer fa 40 anys, o si era millor
deixar-los en la seva soledat ...

bres-guia i els Amics del Sol o els

d'Adeodat Marcet, i els seus itinera

ris van aparèixer a la conversa de

després vespres i també aquells
paletes anònims que des d'abans

de l'ús de la dinamita ja arranjaven
passeres i escales. Tots ells i molts

d'altres d'abans i després han con

tribuït al coneixement de la muntan

ya i la seva petjada ha constat d'una

forma o una altra als mapes de
Montserrat.

A la qüestió de quin era pels nos

tres montserratins el racó més sal

vatge de la muntanya en Soro es va

decantar per la zona de l'Artiga Alta

mentre en Mariné es definí menys

proposant el tram comprès entre

Coll de Port i el Coll del Migdia, el

Les figures d'en Josep Barberà,
d'en Cèsar August Torres i la seva

primera expedició al Montgrós
(L'Avenç, 1870), d'en Josep
Busquets i els seus meravellosos Ili-

Teníem una tesi i no l'hem invalidada: Montserrat és singular. I teníem una pregunta. La

resposta és clara. La cartografia
de Montserrat és molt viva i ens

mostrarà aviat un enfocament

inèdit, fruit de la iniciativa d'una
editorial que ha buscat i ha trobat
els amants i coneixedors de la

muntanya que calia per fer el més

difícil: recórrer novament aquells
camins que fa 40 anys un jove
monjo presentà al col·lectiu
excursionista. Pot ser en la revisió

toponímica es trobin les dues

generacions ... Caldrà finalment

que l'ús de la nova eina es faci
sota el judici pertinent de les

noves generacions
d'excursionistes i que el veredicte

sigui implacable amb allò que-el
paper diu que no hi és però que
Montserrat ha té.

Els Orgues a ponent

Mapa d'Editorial Alpina (1989) 1:10.000. El mapa és la informació de partida que, amb desgast i anotacions, acabarà
reflectint les caminades fetes. Tal com va dir en Néstor Bohigas a la Jornada de Cartografia Excursionista (ICC,2004), el

suport digital és una eina molt bona abans i després de l'excursió, però en ruta el paper és el més útil



d'un realisme sorprenent. L'aplicació tre

balla amb multiresolució, és a dir, con

forme ens atansem a un punt, amplia el
detall del paisatge i el perd en allunyar
nos. Això permet ampliar la base del
territori capturat. També ofereix informa
cions diverses d'interès sobre el parc.

Quo vodis Cartografia?
La I Jornada de Cartografia
Excursionista celebrada
al maig va suscitar un interessant
debat sobre el present i futur
dels mapes com a principal eina
dels muntanyencs i de les noves

tecnologies que irrompen
en el sector.

"El model català s'ha basat
sempre en la iniciativa privada"
Francesc Boada. GeoEstel

Després de fer un repàs comparatiu de la

cartografia excursionista editada a

França, a Espanya i a Catalunya,
Francesc Boada destaca que, "mentre el

model francès es basa en la coparticipa
ció de l'administració, el model català
s'ha basat sempre en la iniciativa priva
da". Tothom té presents els tradicionals

mapes d'Alpina, una editorial que ha

creat escola en un altre aspecte que
també diferencia els mapes catalans: la

guia que els acompanya. Boada explica
que Alpina i GeoEstel estan editant con

juntament una edició a escala 1 :25.000

que pretén abastar tot el territori i equipa
rar-se a la potent sèrie francesa TOP 25.

"Llapis, altímetre i brúixola
són indispensables i no tenen
problemes de cobertura"
Joan López. Editorial Alpina
La mítica editorial vallesana descobreix
la cara oculta de l'elaboració d'un mapa
excursionista actual. Joan López explica
que es parteix d'una base cartogràfica
que normalment cal comprar a organis
mes oficials com l'Institut Cartogràfic de

Catalunya a l'ln,stituto Geográfico
Nacional. Aquestes l3ases inclouen les
corbes de nivell, els nuclis dËÍ població,
les masies i, si es vol, una toponímia
bàsica. Ara bé, "entre aquest material i la

realitat hi ha un desfasament que cal

corregir". López esmenta els problemes
en la representació de la xarxa de

camins, en la distorsió de les corbes de

nivell i en el recull toponímic entre d'al
tres. Per això, conclou el ponent, és

indispensable el treball de camp.
Joan López destaca que en la seva

feina barreja eines tradicionals i d'última

tecnologia. "Llapis de colors, altímetre,
brúixola i un mapa 1: 1 0.000 són indis

pensables i mai no tenen problemes de
cobertura". El GPS esdevé una eina útil

però limitada. Un avís: "Hi ha persones

24 exeursienísme

que ens envien el seu track
, però no

ens és útil; no sabem si han seguit pel
camí a si han fet drecera". També vol

indicar que I'hipermapa consultable des

d'lnternet és de gran ajut en la planifica
ció de la feina de camp. Pel que fa a la

toponímia, les eines van des de mapes
antics fins al registre del cadastre.

Assegura però, que "el millor informa
dor és el pagès que no pretén conèixer
ho tot, però sí que coneix bé el seu

entorn proper".

"La cartografia dinàmica en

3D ofereix moltes possibilitats"
Josep Ventura. Geovirtual

Si bé en l'elaboració de mapes excur

sionistes la feina de camp és indispen
sable, el;resultat es pot editar amb dife
rents suports. Josep Ventura posa un

exemple d'ús del mapa excursionista

d'Aigüestortes - Sant Maurici per a ordi

nador, fet en col-laboració amb el Club
Excursionista de Gràcia. La pantalla
mostra el parc a vista d'ocell i, mitjan
çant el ratolí, permet desplaçar-se sobre
el territori en vol lliure a en visita guiada.
El programa es basa en la fusió de tres

elements: un mapa excursionista, un

model digital que representa el mapa en

relleu, i una colleccíó d'ortofotomapes
que aporten la imatge real. El resultat és

"La tendència és la
comercialització dels tracks
des d'internet"
Marc Torres. Institut Cartogràfic
de Catalunya
L'excursionisme del futur haurà d'incor

porar a adaptar al seu vocabulari nous

termes com ara waypoints, tracks, GPS
a POA. Marc Torres fa una relació de

pàgines web que ja incorporen tracks

que l'usuari pot descarregar. La tendèn
cia en altres mercats, adverteix Torres,
és la comercialització d'aquest ús fent

pagar un tant per descàrrega. Ivan

Twose, de CompeGPS Team presenta
un programa, apte per PC a per GPS,
que permet descarregar mapes qratuïts
d'internet, representar-los de forma
senzilla en relleu i afegir-hi tracks. Tot i

que li agraden els mapes i les màqui
nes, adverteix que la tecnologia no ho
és tot: "M'he trobat més d'una vegada
que conec les coordenades d'on sóc

però no sé on sóc". El futur proper? Per



a Torres és clar: sistemes de telefonia

integrada que afegiran al servei habi

tual les noves aplicacions de navega
ció.

"En dos anys, els mapes es

faran per encàrrec, d'un en un"
Fernando Aranaz. Instituto

Geográfico Nacional
La tradicional manca de comunicació

entre usuaris i productors de mapes és

un dels problemes que constata

Fernando Aranaz. "L'IGN ha produït allò
-_

que ha volgut en el format que ha vol

gut; amb rigor però sense pensar mai

en l'usuari", es lamenta. És lògic llavors

que, mentre França factura 45 milions

d'euros anuals en cartografia, a Es

panya I'IGN factura només 3 milions.

Per Aranaz és clar que cal tenir més en

compte la part comercial. "Si l'excur

sionista vol una informació adaptada
(camins, fonts ... ), es tracta només d'a

fegir-hi els símbols adequats. El treball

cartogràfic és fet fins i tot en indrets

amb poca demanda." El seu pronòstic:
"D'aquí a dos anys ja s'imprimiran
mapes a petició, d'un en un, tal com ja
passa als Estats Units."

Una altra qüestió que planteja Aranaz

és el poc respecte que hi ha a Espanya
pels drets d'autor. "A França les bases

es paguen, aquí es pirateja, es roba".

Jaume Miranda, director de l'ICC expli
ca que per aquest motiu van decidir

que l'ús de les seves bases seria qratuït
"sempre que fos per a ús no comer

cial". Així s'evita la situació desfavora

ble de les empreses que actuaven

legalment i pagaven.

"La tecnologia genera una

falsa sensació de seguretat"
Enric Faura. Director de Vèrtex.

Federació d'Entitats Excursionistes

de Catalunya
L'ús de les noves tecnologies aplicades
al món de la muntanya és un dels temes

més controvertits. L'alpinista Néstor

Bohigas considera que la cartografia
era l'eina de l'excursionista i ara el GPS
i la POA semblen l'objectiu de l'activitat:

"No fem la nostra excursió, sinó que

seguim la ruta que ens marca el POA".

Enric Faura coincideix en gran part amb

Bohigas i assegura que "estem arribant

Text de Monel Mio?nou

problema és que la responsabilitat és

del servei de rescat; no donar-hi res

posta crearia problemes".

al punt en què l'ideal de l'excursionista

és 'l'usuari tecnològic'. Hem d'estar

pendents del GPS, de les bateries, de la

introducció dels tracks ... ens oblidem

del que fem". Faura considera que el

perill d'aquesta tendència és que els

excursionistes deixin de saber usar els

mapes perquè es perd la formació tra

dicional. Faura conclou que la tecnolo

gia en mans de l'usuari "genera una

falsa sensació de seguretat".

"El projecte Paramount topa
amb la manca de cobertura de
les telecomunicacions"
Antoni Roca. Institut Cartogràfic
de Catalunya
Finançat per la Unió Europea, el projec
te Paramount consisteix en un servei

d'informació i seguretat a la muntanya
basat en les telecomunicacions, el

posicionament i els sistemes d'informa

ció geogràfica. S'ha fet una primera
fase d'elaboració i assaig i s'ha treballat

als Alps i als Pirineus (Núria). Antoni

Roca comenta que les dificultats amb

què topa el projecte -i les noves tecno

logies en general- són la quantitat
d'instrumental i de bateries que caldria

afegir a la motxilla i la poca cobertura,
sobretot en zones de muntanya.

"Proliferen les trucades de
socors del tipus 'M'he perdut,
sóc en un camí, ..

'"

Francesc Martínez. Grup de

Recolzament d'Actuacions

Especials (GRAE)
Actualment hi ha tecnologia molt sofis

ticada a l'abast de tothom, però això

suposa una greu contradicció quan

parlem de seguretat i prevenció. Fran

cesc Martínez comenta el retard tecno

lògic amb què tre

balla el GRAE, que
es veu fàcilment

superat per la tec

nologia de què dis

posa l'usuari. "De

vegades ens han

trucat per a un res

cat oferint -nos les
coordenades per a

facilitar la localitza

ció i no hem pogut
aprofitar la infor

mació perquè no

teníem GPS. Anem

a remolc d'aques
tes tecnologies, l'u

suari va pel da

vant." Destaca,
però, l'aspecte po
sitiu dels telèfons

mòbils que perme
ten una intervenció
molt ràpida. Per

contra, reconeix la

proliferació de tru

cades del tipus
"m'he perdut, sóc

en un camí". La

solució en aquests
casos seria fàcil:

"cap a una banda

o cap a l'altra. El



LAFRONTERA
ROMANA
Ruta amb bicicleta perAlemanya

Text i fotografies de Joan Prat, Oriol Padró i Ester Prat

Al segle U d.C. l'Imperi Romà ja s'havia estès per tota la Mediterrània i s'havia
endinsat cap a l'interior d'Europa. L'Imperi era enorme, tan gran que no podia
créixer gaire més. Per això es va optar per una política de manteniment del control
del territori conquerit i reducció de les noves conquestes. Calia estabilitzar les
fronteres. Ara bé, les relacions amb els pobles del nord no eren gaire estables, ja que
el pillatge i les incursions als dominis de Roma -molt més pròspers que els

territoris que no en formaven part- eren força habituals. La pax romana perillava. A

part de reforçar les dotacions militars a les zones frontereres, es va decidir afegir-hi
un element que garantis la seguretat o, si més no, fes més dificil rebre atacs dels
veïns bàrbars. Roma va decidir construir un gran mur, una paret que resseguiria tota

la frontera nord des de l'Atlàntic al Mar Negre. Era el Limes, els límits de l'Imperi.

Aquesta construcció fou en el seu moment la segona muralla més llarga del món

després de la Gran Muralla Xinesa.

La majoria de fortificacions es van aixecar durant les primeres dècades del segle U,
però se'n seguiren construint fins al final de l'ocupació romana en aquella àrea, cap
a I' any 260 aproxímadament. El Limes era, doncs, un mur que, segons la zona i el

moment, podia ser de fusta o de pedra, més alt o més baix, d'una construcció més

sofisticada o menys. Cada certa distància s'alçaven torres de vigilància i fortificacions

per allotjar-hi destacaments militars.

Una de les zones frontereres més conflictives fou la frontera germànica. Va ser

durant molts anys testimoni de ferotges lluites contra els pobles que anomenem

bàrbars. Actualment, aquesta linia de traçat variable en funció del temps, travessa

Alemanya de biaix. En el periode de màxima expansió de l'imperi, el tram germànic
de la frontera discorria des del Rin fins a l'actual ciutat de Regensburg, al Danubi,
cobrint una distància d'uns 500 quilòmetres.

El Limes romà és un dels monuments arqueològics més destacats d'Europa Central.

Recentment, moltes de les restes han estat rehabilitades per les diferents oficines

regionals dels lands alemanys dedicades a la protecció del patrimoni cultural.
L'excel-lent estat de conservació de les restes ha facilitat la seva restauració.

Al llarg de l'itinerari que proposem, podrem observar elements patrimonials tan

variats com torres, banys, muralles, fossars ... La situació d'aquestes àrees amb alt

contingut arqneològic ha creat el concepte de "reserves arqueològiques", amb

l'objectiu de conservar i difondre el patrimoni amb la voluntat d'apropar el públic al
coneixement del passat i alhora, a les restes que els hi pertanyen. Tractant-se, doncs,
d'un monument històric de 500 quilòmetres de llargada, la millor manera de
conèixer-lo és fer una ruta que el ressegueixi.
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S'han publicat diverses guies que

detallen l'itinerari a seguir. Es

presenten tres modalitats per

recórrer el patrimoni romà. La

primera és amb cotxe, marcant les

principals carreteres secundàries

que ens aproximen als centres

principals d'interpretació: museus i

restes de fàcil accés. La segona
modalitat indica el recorregut a

peu, i la darrera proposa la ruta

amb bicicleta.

La senyalització és més que bona, i és

_. que el costum de desplaçar-se amb

bicicleta és molt estès a Alemanya.
Els indicadors de les rutes són un

element més del paisatge: hi ha

moltissimes possibilitats al llarg de

tota la geografia del pais i a més a

més estan perfectament
senyalitzades. Per tant, no cal patir
per perdre's.

La ruta del Limes amb bicicleta està

pensada per fer-la en sis jornades.
L'etapa més curta és de 107

quilòmetres i la que és més llarga
en té 165, amb una mitjana de 130

quilòmetres per dia.

En alguns moments, el cami se separa

lleugerament de l'estricta frontera

romana per tal de facilitar al

visitant la visió de paratges

salvatges aïllats, pràcticament en

extinció en una Alemanya altament

industrialitzada. A més, com és de

suposar, les restes de construccions

romanes no són continues i anem

trobant diversos vestigis solts al

llarg del recorregut.

El paisatge sol ser molt variat segons la

zona on ens trobem. Al llarg de la

ruta passem per tres parcs naturals:

el Naturpark Almühltal, el Naturpark
Hochtaunus i el Naturpark
Schwdbisch-Friinkisher Wald. La

riquesa paisatgistica és realment

impressionant. Així, passem de

boscos frondosos de pi roig a espais
de conreu, que estan considerats

conreus protegits, ja que el

concepte de parc natural alemany,
en part forçat per les

circumstàncies, és un concepte molt

més ampli que el que s'utilitza en

la protecció del medi ambient en el

nostre pais: allà, segurament, espais
naturals propers a l'àrea

Naturpark Almühltal

metropolitana de Barcelona que

pengen de la corda fluixa -com pot
ser l'exemple de Gallecs al Vallès

Oriental- no tindrien gaires
entrebancs a l'hora de ser

reconeguts per les administracions i

conseqüentment protegits de les

agressions pròpies del ritme

frenètic d'industrialització.

Rodalies de Kipfenberg
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Torre reconstruïda al camí entre WeiBenburg i Kipfenders

28 excursionsme

Per poder creuar

el Danubi
cal agafar una

barcassa

La ruta correrà en alguns trams per

CaJIÚnS asfaltats al costat d'una

carretera secundària, i en d' altres

per senders de fàcil pedalada.
La ru ta és, en tots els casos, apte

per a tot tipus de públic i el

pendent és força moderat amb

contades excepcions. Cal tenir

en compte de vegades que és

complicat trobar fonts i, per tant,

cal anar ben equipat de

cantimplores per no patir set en els

indrets més allunyats dels pobles.
Tot i això, tampoc ens podem refiar

de trobar la font

de la plaça del poble, ja que a

Alemanya tothom beu aigua
envasada i amb gas. Excepte als

càmpings, no hi ha aixetes d'aigua
potable enlloc.

Tornant a les restes arqueològiques,
allò més atractiu és potser anar

trobant al llarg del dia diverses

torres de vigilància reconstruïdes,
que resulten una excusa perfecta
per aturar-se uns minuts, baixar

de la bicicleta i, sobretot, pujar a

dalt per sentir-se com un sentinella

romà mentre feia guàrdia. Altres

restes que podem trobar són

tan diverses com termes públiques
o vil·les (explotacions agricoles
que vertebraven el territori i en

treien el màxim rendiment). El fet

que les restes arqueològiques es

trobin a uns quants quilòmetres de

distància entre elles fa que

esdevinguin parades molt

agradables, i que ens acabem

convertint en petits experts a

mesura que passen els dies.



A banda de les restes arqueològiques,
al llarg de tot l'itinerari anem

trobant plafons amb informació

diversa sobre les restes, ja sigui
fent-ne reconstruccions en dibuix,
contextualitzant-les amb

comentaris, o bé aportant dades

sobre els elements naturals que

configuren l'interès de la ruta,

explicant-nos detalladament la flora

i la fauna de les regions que anem

travessant.

Alguns pobles disposen d'establiments

adherits a la ruta per pernoctar

segons les etapes determinades que

marca l'itinerari oficial. Tot i això,
durant l'estiu és fàcil trobar

càmpings arreu que permeten

dissenyar les etapes al gust del

ciclista. Durant l'any, alguns dels

municipis que integren la ruta

celebren festes romanes on

ofereixen productes, activitats

lúdiques i mercats romans.

Si coneixeu l'alemany, gaudireu al llarg
de la ruta d'una varietat dialectal

riquissima i d'uns accents molt

allunyats del hoch deutsch que

s'aprèn a les aules. De totes

maneres, com que no és una ruta

gaire concorreguda, us serà fàcil

trobar persones que vulguin
apropar-se a vosaltres, trencant per

sempre més la imatge freda i

distant que els mediterranis tenim

del alemanys.

Pels interessats en aprofundir en els

coneixements arqueològics, els

diferents centres ofereixen una

Porta reconstruïda de Weil!enburg

Ruïnes d'una antiga fortalesa romana

desena de publicacions sobre

aquests temes, tot i que caldrà

dominar l'alemany per poder-les
gaudir.

• Per a més informació, podeu
consultar la web oficial de la ruta

a www.limesstrasse.de. on també

hi trobareu informació en anglès.

• Algunes empreses turístiques
ofereixen un guia acompanyant
per diferents etapes de part de Ia
ruta. En aquest cas, cal pensar en

un pressupost molt més elevat ja
que els preus són força alts.

• Per portar la bicicleta fins a

Alemanya hi ha l'opció de fer-ho

amb l'avió, que ofereix la

possibilitat de facturar-la, tot i

que de vegades això suposa que la

bici sigui objecte de cops

importants que poden afectar el

bon desenvolupament de

l'itinerari. La segona opció és el

tren. Per passar per França, només

podem pujar Ia bicicleta al tren

de llarg recorregut si la portern
dins d'una bossa específica per a

aquest ús perquè no hi ha

compartiments especials. Només

travessar la frontera, els trens

incorporen espais destinats a les

bicicletes, tot i que, depenent del

tipus de tren, si les porteu fora de
la bossa fan pagar un bitllet per la
bicicleta.
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dament amagat al vessant francès, és

el Roc Colom, conegut també com

Marfaig.

Retug i Text i fotografies d'oscar conzàtez

Joaquim Folch i Girona
Circ d'Fngorgs, Cerdanya
Un indret plàcid I no qaire j,e

qüentat? Engorgs. El refugi és envoltat

per suaus pendents que donen poc
marge per pensar que, ben a prop, hi

ha enasprats vessants que configuren

un terreny més accidentat, oferint un

nou marc pirinenc, bé per l'estiu o l'hi

vern.

Un d'aquests relleus trencadors,
sobretot visualment tot i que resta tími-

30 exeursjenísrne
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No hi ha cap itinerari fàcil, tot i que la
via aquí descrita no arriba al tercer grau.
Aquest coincideix amb el que es va uti
litzar durant la primera ascensió, l'atrac
tiva aresta N, i guarda bastant similitud
amb la via que es considera normal, en

referència a la dificultat, i que puja per la

cara SISE. De fet, l'aresta N és més

espectacular que difícil, a causa de
l'ambient molt aeri que presenta el ves

sant W.

AI descens es ressegueix la via nor

mal que cerca els punts de pas lògics
de la paret SEIS fent alguna ziga-zaga,
(11°). Uns metres abans d'assolir el coll
de Roc Colom serà pràctic muntar un

ràpel d'uns 20 metres, per evitar el ver

tical tram inicial que presenta aquesta
cara, tot i que seria possible desgrim
par-los. Això implica portar un mínim de
material i equipar-se correctament.

Com que l'ascensió al Roc Colom no

exigeix gaire temps ni esforços, i com

que del punt de partida és notable, és

possible combinar aquest itinerari amb
una bonica travessa que ens permet
encadenar dos dels grans cims de la

Cerdanya, el Puigpedrós i la Tosseta de

l'Esquella. Evidentment, si no som gaire
grimpaires, no tenim cap obligació de

pujar el Roc Colom -cim que es consi
dera com el més difícil de la Cerdanya-,
que restarà en la nostra travessa com

un element estètic i espectacular que
omple el paisatge i trenca la blavor del
cel amb el seu agosarat perfil.



Accés al refugi (2h 30min)

Des del poble de Meranges conti

nuem a peu o amb cotxe, passant per
Guirult, fins al Pla de Campllong, des

prés de deixar algunes bifurcacions i

haver fet alguna ziga-zaga. Un cop al
Pla de Campllong, a 1.700 m i a 5 km

de Meranges, deixem la pista i prenem
el camí per pujar al refugi. Travessat el

pla ens endinsem en un bonic bosc a

prop del riu Duran que ens ofereix un

seguit de saltants d'aigua. A l'hivern cal

parar atenció al gel que es forma al

camí. Després d'una hora i d'haver

superat un tros costerut, arribem a un

nou pla al final del qual trobem la caba

na del Tarter, a 2.140 m.

El camí, ben marcat, de nou es redreça
i puja decididament pel vessant oriental.

El riu cau per un seguit de ressalts i forma

una llarga cascada. Estem flanquejant

l'indret conegut
com a Forat
del Bou tot

seguint el camí
del Grau.

Durant la puja
da trobarem

algun mal pas

que només

ofereix proble
mes a l'hivern

o quan el

terreny és moll.
A l'hivern és molt més aconsellable seguir

Refugi Folch i Girona. Fotografia de Pasqual Garriga

la ruta alternativa coneguda com camí del

Prat, que es presenta pel vessant occi

dental de la vall que inicialment resse

gueix una zona còncava i a certa distan

cia del riu. Superat el Forat del Bou

trobem el GR- 11. Ens introduïm en l'am

pli circ lacustre d'Engorgs coincidint amb

ellímit on resisteixen els últims arbres. No

trigarem gaire a arribar al refugi a 2.375

m, tot i que si hi trobem boira caldrà parar
atenció. Situat estratègicament, ofereix
una espectacular vista vers el sud i espe
cialment sobre la Serra del Cadí. Des d'a

quí podrem gaudir d'unes bones postes
deso!.

Refugi - Carena SW del Puigpedrós - Puigpedrós - Portella de Meranges - Roc Colom -

Serra de l'Esquella (Pic d'Engorgs i Tosseta de l'Esquella) - Portella d'Engorgs o Calm Colomer - Refugi
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Material per ascendir

al Roc Colom

Corda de 50 metres, material

d' escalada (arnès, rapelador,
alguna cinta i material per asse

gurar). La instalIació del ràpel
es pot trobar deteriorada, i en

aquest cas, caldrà actuar en

conseqüència i prendre les

mesures adients.

ta forma variarem la rutina

de l'itinerari normal. Després
de superar e! fort pendent
de! terreny, arribem al vèrtex

2.726. D'ara endavant, la

pujada esdevé molt més suau

fins a assolir I'aplanat cim.

• Puigpedrós 2.914 m. Tercera

altitud de la Cerdanya.

Del Puigpedrós
a la Portella de Meranges
(2.595 m) en 30 minuts

• Continuem, apropant-nos al

vessant N, i e! Roc Colom

apareix ensotat. Descendint

pe! fort pendent assolim la

Portella de Meranges en

mitja hora. Des d'aquest
punt, e! Roc Colom es pre

senta feréstec, altiu, invenci

ble. D'aquí ve la fama de ser

la muntanya més dificil de la

Cerdanya.

Del refugi J. Folch' Girona

(2.375 m) al cim

del Puigpedrós (2.914 m)
en 1 hora

• Del refugi, a 2.375 m, ens

dirigim vers l'ample vessant

W de! Puigpedrós amb

intenció d'assolir una arro

donida punta que destaca

sobre la carena SW D'aques-

De la Portella de Meranges
al coll del Roc Colom

(2.600 m) en 15 minuts

• Aquest pic va ser escalat per

primer cop 1'1 de juny de

1899 per Jean d'Ussel i pe!
seu guia Marfaig. D'Ussel va

batejar l'agulla amb e! nom

del seu acompanyant, però
per aquelles coses que mai se

sap, el nom més utilitzat és e!

de Roc Colom.

Si el nostre propòsit és ascen

dir-lo, e! primer que hem de

fer és anar al proper coll del

Roc Colom i voltejar-lo pel
vessant S fins situar-nos en

quinze minuts al peu de l'es

molada aresta N, sense cap

entrebanc destacable.

Del coll al cim del Roc

Colom (2.680 m)
en 40 minuts

Aresta NE. Dificultat: PD+

Longitud: 80 m.

• Comencem l'ascensió pel
bell mig de I'aresta, precisa
ment la mateixa que van

escalar Usse! i Marfaig.
Trobarem bons punts per

agafar-nos però això no

traurà que pugem amb pre
caució per sobre de l'impor
tant buit que presenta la cara

W Les reunions s'hauran

d'improvisar tot i que no

presenten excessius proble
mes. Tres tirades que no arri

ben al tercer grau, en condi

cions no hivernals, ens por

ten al punxegut vèrtex.

Dalt d'aquesta talaia es pre

senta una sorprenent vista,
especialment vers I'est, sobre

la vall francesa de Camp
cardós, el massís de! Carlit i

excurslenisme 31
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les properes muntanyes d'An

dorra al nord.

Del cim al coll del Roc

Colom i la Portella de

Meranges en 25 minuts

• Es descendeix baixant per

blocs, Ilo, i cercant els passos

més lògics i menys compro

mesos. Trobarem algunes fites

i tot un seguit de relleixos

enllaçats amb breus canaletes

ens portaran a la instal·lació

del ràpel.

De la Portella de Meranges
als pics d'Engorgs (2.818 i

2.827 m) en 45 minuts

• A la Portella de Meranges
comencem a resseguir la

cresta que conforma el serrat

de l'Esquella i sense dificul

tats ascendim el primer vèr

tex dels pics d'Engorgs a de

la Bressola (2.818 m). Si

volem podem seguir el

mateix límit fronterer on

apareixen alguns breus trams

rocallosos fàcils. La cresta no

presenta cap contratemps i

això permet avançar ràpida
ment, La vessant N cau ver

tiginosament vers la vall de

Campcardós, per on paden
realitzar-se bones ascensions

hivernals, de fet, ben poc

conegudes. Després de passar

per un petit call a 2.750 m,

pugem al pic occidental

d'Engorgs de 2.827 m. des

d' on podrem gaudir d'una

generosa vista.

Del pic occidental

d'Engorgs
a la Tosseta de l'Esquella
(2.871 m) en 10 minuts

• Com que el proper cim és ben

a prop, no ens hi aturarem. La

tònica de marxa és la mateixa,
caients remarcables al nord i

vessant sud suau i ample. Amb

una breu pujada assolim el

bonic cim de la Tosseta de

l'Esquella o pic de Calm

Colomer. Aquest és un cim

poc freqüentat -és de suposar

que per la presència del

Puigpedrós-, però que resulta

més atractiu i interessant que

aquest. Vista àmplia i especta
cular vers totes direccions que

complementa les perspectives
locals del Roc Colom.

De la Tosseta de l'Esquella
a la Portella d'Engorgs
(2.690 m) en 20 minuts

• Iniciarem el descens anant

cap a la Portella d'Engorgs i

continuarem el descens cap al

refugi travessant un rosari de

petits estanyols -estany de la

Portella i estanys dels Mi

nyons- que alegren aquest
aspre vessant. Si ens desviem

un xic al nord, podem anar a

veure l'estany Llarg.
Per prats de muntanya i algu
nes pedreres retornem nova

ment al refugi. El descens al

fons de la vall el realitzarem

pel mateix itinerari, a bé pre

nent l'opció hivernal que

hem comentat.

Fitxa del refugi

Vista des del Roc Colom. En primer terme els pics d'Engorgs i al fons el serrat de l'Esquella

• Nom: Refugi d'Engorgs a Joaquim Folch i Girona

• Data inauguració: 12110/1953, segona inauguració 12/10/1980

<Altitud: 2.375 m

• Terme municipal: Meranges (Cerdanya)

• Sitllació: al circ d'Engorgs, al vessant sud-oest del Puigpedrós
• Propietari: va pertànyer al Club Muntanyenc Barcelonès fins que l'any

1979 el va cedir a la FEEC.

• Adreça de contacte: FEEC. Rambla, 41, Ir. 08002 Barcelona.
Telèfon 93 412 07 77. Internet: www.feec.org.E-mail: feec@feec.es

• Poble més proper: Meranges
• Rifugis més propers: Cap de Rec i Malniu

• Característiques: refugi no guardat obert tot l'any. Edifici d'una sola

planta amb capacitat per a 18 persones. Equipat amb lliteres i estufa.

Aigua a l'exterior

• Accés amb vehicle: carretera de Ger fins a Meranges i pista fins a

Campllong o fins a Malniu

• Accés a peu: des de Meranges 2 h 30', des de Campllong 2 h, des de

Malniu 1 h 30' i des de la Cabana dels Esparvers 2 h

• Activitats: senderisme pel GR-Il. Ascensions a la Tosseta de l'Esquella, al
Pic d'Engorgs, al Roc Colom, al Peiraforca, al Puigpedrós, al Pic Negre
d'Envalira, a La Carabassa, etc. Escalada al Roc Colom i l'Agulla Obaga.
Esquí de muntanya a La Carabassa, al Pic d'Engorgs, al Puigpedròs i al
Pic Negre d'Envalira (travessa). Alpinisme hivernal pels vessants nord dels
Pics d'Engorgs, el Puigpedrós i el Roc Colom

• Bibliogrcifia:
Guia Cerdanya del CEC
La Cerdanya, tots els cims de Manel Figuera i Alfons Brosel
La Cerdanya amb raquetes de neu de Manel Figuera

• Cartogrcifia:
Tossa Plana Puigpedrós escala 1 :50.000. Editorial Alpina,
Bourg Madame, escala 1:25.000. Top 25 IGN



Refugi de CARO Baix Ebre (tel. 977267 128/617808816 )
o Altitud: 1090 m.

o Situat als Ports de Beseit i a la vessant

nord del Caro.
o Te una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

o Altitud: 1670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

1 �J

Refug' de MAS DEL TRONC (tel. 61613477)
o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca, Anoia.
o Capacitat, 45 Places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

a OUNA i Refugi de la Molina
'tel. 91< 4) 107/646 744 66'1)

o Altitud: 1505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca, Cerdanya.
o Capacitat, 65 Places.
o Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

Caseta del GARRAF* (tel. 933329454)
o Altitud: O metres.
o Massís del Garraf.
o Comarca, Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat, 14 Places.

'Obert només la temorada d'estiu.

Signatura:

Data: .

Guies d'alpinisme, escalada, esquí de muntanya,
sn, barranquisme ... d'arreu del món.

Literatura i revistes de muntanya.
Posters, videos i complements.
Tot tipus de mapes .

Cafeteria per consultar revistes, plànols i ressenyes.
Sala de lectura.

CLOTES (Lliur<'
o Altitud, 968 metres.
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca, Terra Alta.
o Capacitat, 20 Places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

Refugi de BABORTE (Lliure)
o Altitud, 2340 metres.
o Pirineu, Vallferrera.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 Places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

RBER o MATARÓ
o Altitud: 2460metres.
o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

Refugi d' AIROTO o GRÀCIA (Lliure)
o Altitud: 2200m.
o Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 1 2 places
o Activitats: Muntanya, Escalada, Esquí de muntanya,

Travesses.
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Butlleta de subscripció

'Lliure'

Cognoms:Nom:

Se subscriu a la revista Excursionisme (s/s números fony) per l'Import de 15 euros anuals.

Adreça postal:

Població:

Tel:

Comarca:

Fax: Codi postal:

DNI:

Número de compte

Podeu fer·nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,lr2a- 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mall: excurs/on/sme
_ uec@yohoo.es

Correu electrònic:

Dades bancàries:

Entitat Oficina D.C.



La UEC a les festes
de la Mercè

Un any més, l'Associació de Publicacions

Periòdiques en Català (APPEC) presenta
durant les festes de la Mercè el

SupermerCAT de Revistes. Aquest gran
quiosc itinerant posa a l'abast del visitant tota

l'oferta actual de publicacions escrites en

català. El resultat és una mostra de les 1 27

capçaleres catalanes de periodicitat diversa

que aplega aquesta associació. La Unió

Excursionista de Catalunya (UEC) hi serà

representada a I'estand de I'APPEC amb la

revista Excursionisme.

Fora de l'àmbit editorial, la UEC participarà
activament en la Mercè d'enguany amb la

instal·lació d'un rocòdrom obert al públic.

PLA D'ACCiÓ DAVANT LA TACA DE GASOIL A MONTSERRAT
La Generalitat de Catalunya ha acordat les mesures davant
el vessament accidental de gairebé 3.000 litres de gasoil
que es va produir el passat 27 de maig al centre de tele
comunicacions de Sant Jeroni a la muntanya de
Montserrat.

L'empresa Tradia -qestora de l'explotació i manteniment
de la central- controlarà la qualitat de les fonts i brolladors
de la zona d'acord amb les instruccions de l'Agència
Catalana de l'Aigua i farà una analítica extraordinària en

cas de grans precipitacions. Mentrestant, s'han començat
a estudiar diferents propostes de neteja i gestió de vessa

ments aportades per empreses especialitzades.
D'altra banda, es practicaran sondatges en la base de for
migó de l'estructura on es troba allotjat el dipòsit que ha

patit la fuita amb la finalitat de descartar que hi pugui haver
gasoil acumulat que encara no s'hagi filtrat muntanya avall.
Un altre dels acords bàsics per evitar futurs vessaments és
l'estudi d'energies altematives per a l'alimentació d'emer
gència del centre de telecomunicacions de Sant Jeroni.
Posteriorment a la descontaminació, Tradia subvenciona
rà el reequipament de les vies d'escalada que s'hagin vist
afectades, així com la instal·lació de l'itinerari ferrat d'ac
cés al peu de la paret. Per això s'actuarà coordinada
ment amb la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya i els serveis tècnics del parc.

VUIT TOPOGUIES DELS NOUS BUCLES ENTRE LA VAL D'ARAN
I ANDORRA

Representants de diferents administracions i federacions han
acordat la publicació conjunta de vuit topoguies que descriu
ran els setze enllaços pirinencs que s'inauguraran pròxima
ment a la zona compresa entre la Val d'Aran i Andorra.
El Conselh Generau d'Aran, el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, el Conseil de l'Ariège (França) i les federacions
d'Andorra (FAM), Catalunya (FEEC) i FEOME es van reunir
dins el marc del programa Interreg de senders transnacio
nals, on es van comprometre a la coedició d'aquestes guies.
Tot i ser la primera vegada que s'acorda una iniciativa
com aquesta, aquests bucles no seran els que abans s'i-
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XXIV Marxa passeig pels
Cingles del Bertí

La UEC de la Vall del Tenes

organitza pel proper 1 7

d'octubre la ja clàssica

caminada de caire familiar pels
Cingles del Berti. A través

d'arquitectures calcàries

meravelloses, un itinerari circular

de 17,5 quilòmetres amb sortida
i arribada a Riells del Fai

permetrà gaudir als participants
d'indrets com Sant Miquel del

Fai, la cascada del Tenes i el

salt del Rossinyol; el grau de

l'Uià; la petita església del segle
XI de Sant Pere de Berti; i les

fantàstiques vistes sobre la Vall

del Tenes que ofereix el cami

per les costes d'en Batlles.

Lorganització ha previst que la

caminada -d'entre quatre i cinc

hores, segons el ritme de

cadascú- no presenti cap
mena de dificultat. El marxador

trobarà els controls

corresponents amb aigua,
taronges i galetes i hi haurà una

parada per esmorzar un

entrepà de botifarra, entre

d'altres possibilitats, a Can

Magra.

nauguraran. Els primers enllaços s'obriran el 12 de
setembre, coincidint amb el Oia del Senderisme
Transnacional, a Monte Larrún (Navarra), Ordiceto (Osca)
i Les Alberes (Girona).

POLÈMICA SOBRE EL NOU TRESMIL

Un pic de 3.011 m, localitzat entre el Diente de la
Maladeta (2.888 m) i el Pico Cordier (3.254 m) continua
centrant la discussió sobre el perquè ha estat oblidat a

ignorat per les guies pirinenques. Fàcilment visible des de
la Besurta, els muntanyencs de la zona deuen estar prou
familiaritzats amb la seva imatge, ja que no es tracta
d'una petita punta de cresta a d'un avantcim qüestiona
ble, sinó d'una muntanya ailiada en el bell mig de la gla
cera occidental de la Maladeta.

Batejada com a Torre Cordier, tal com va proposar Tòfol
Tabal -geògraf i director de l'Observatori Astronòmic de
Garraf i la persona que va començar a reivindicar aquest
nou tresmil-, ha estat ja plenament reconeguda fins i tot

pels que la consideraven una simple prominència, els

quals s'han vist obligats a rectificar davant les evidències
presentades pels estudis topogràfics. Estem davant,
doncs, del tresmil número 213 del Pirineu, segons els
comptes de Juan Buyse.
Una de les grans vies de discussió obertes fa referència
a l'altitud de la que alguns anomenen Torre del Olvido.
Mentre que Tabal va marcar 3.011 metres, altres mesu

res topogràfiques assenyalen una altitud de 3.050 m.

Als anys vuitanta, I'INEGLA (Instituta Español de
Glaciología) va calcular des de la glacera una alçada de
3.050 m, encara que indicaven la possibilitat d'alguna
roca encara més alta. Miguel Angula propasa 3.010 m,
una xifra molt semblant a l'estimació de Tòfol Tabal.
Ouedarà per saber per què no apareix registrat ni ubicat
a les completes guies dedicades al massís de la
Maladeta (J. Tera, 1993) ni en la guia de tresmil pirinencs
reconeguda i homologada per la UlM de Juan Buyse
(1997). De fet, només s'ha trobat una referència en un

dels mapes del volum IV de la sèrie de M. Angula (1998),
tot i que l'autor no en fa cap comentari.



El Centre Excursionista de Catalunya presentarà les
dades de la investigació que ha dut a terme sobre el
tema el proper 16 de setembre,

LA UNESCO DECLARA LA VALL DE MADRIU-PERAFITA
CLAROR PATRIMONI MUNDIAL
El Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO ha decla
rat la vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) Patrimoni
Mundial en la categoria de paisatge cultural, Aquesta
declaració culmina el procés iniciat l'any 2000 per a la

protecció i gestió sostenible d'una vall única que conser

va un patrimoni natural i cultural del màxim valor,
La vall del Madriu-Perafita-Claror està situada al sud-est
del Principat d'Andorra i coincideix amb la conca hidro

gràfica del riu Madriu Ocupa una superfície de 4,247 ha,
territori que representa prop d'un 10% de la superfície
d'Andorra, i es reparteix entre terrenys de les parròquies
d'Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i

Escaldes-Engordany,
És una vall que ha mantingut intactes les seves estructures

d'organització i gestió de l'espai des de l'època medieval,
fet pel qual ha arribat fins als nostres dies com un testimo
ni viu de la història d'Andorra i de la coexistència dels
homes de muntanya amb un entom natural extraordinari.
L'interès essencial de la vall es fonamenta en la densitat
elevada d'elements de valor patrimonial (naturals o cultu-

rals) que apareixen concentrats, amb un estat de conser

vació excel·lent, en una superfície relativament petita.

MOR ULRICH INDERBINEN, LA LLEGENDA DEL MATTERHORN
Ulrich Inderbinen, conegut com el "Rei dels Alps", va morir
el passat 14 de juny a Zermatt (Suïssa), ciutat on va néixer,
El més famós guia de muntanya suís es va acomiadar d'a

quest món a l'edat de 103 anys als peus del Cervino
-Matterhòm en la seva llengua natal-, la que considerava
"la muntanya més bella del planeta" i que va pujar gairebé
400 vegades al llarg de la seva vida.
Inderbinen va néixer l'any 1900 i es va mantenir actiu fins al
final: no va deixar de treballar fins als 95 anys i va culminar
els 4,478 m de la seva darrera escalada al Cervino quan
en tenia 90, gairebé setanta anys després de la seva pri
mera ascensió, Per si això era poc, afirmava que una de
les millors etapes de la seva vida va ser quan, ja octoge
nari, va començar a participar en proves d'esquí per plaer,
Aquest extraordinari home sempre havia gaudit d'una
salut immillorable que justificava per la seva actitud posi
tiva davant la vida, l'amor per la natura i la seva professió,
Inderbinen assegurava que, des que era un nen, va

aprendre a "estar satisfet amb poca cosa, no demanar

gaire a la vida i treballar molt". El muntanyenc es va man

tenir sempre fidel a aquestes paraules i va preferir viure
sense telèfon, cotxe ni bicicleta,

El topònim Montsec
El Montsec és, per la seva extensió, feso

mia i altitud, la muntanya més emblemàtica

del Prepirineu de Lleida. La muntanya,
d'est a oest, gairebé arriba als seixanta

quilòmetres de llargada i té uns quinze qui
lòmetres d'ample, que separen els plans
de Lleida de la conca de Tremp.

És una serra de perfil asimètric; pel vessant

sud és formada per un front de cingles i

espadats que li confereix .una imatge de

muntanya impenetrable; per contra, cap al

vessant nord, els vessants davallen més

suaument cap a la conca de Tremp. D'altra

banda la serra del Montsec és d'aparença
àrida, un adjectiu que li escau molt bé en

aquesta muntanya que té, d'una banda,
un sector sud on domina el rocam i, de

l'altra, un sector nord, on hi ha tota una

sèrie de boscos que no són ni de bon tros

tan verds com els de l'alt Pirineu.

És en base a aquests arguments que sem

bla versemblant que el nom Montsec faci

referència precisament a la seva fesomia

eixuta i aspre. Les parts més enlairades del

massís del Montsec ultrapassen els 1 .500

metres d'altitud. Bo i que l'alçada de la

muntanya i els seu espadats fan la impres
sió d'una muntanya infranquejable, el mas

sís té dos punts que el fan permeable. Són

els passos que han solcat a la muntanya
dos dels rius pirinencs més importants del

quadrant nord-occidental del país: la

Noguera Ribagorçana i la Noguera
Pallaresa. Aquests rius travessen el

Montsec de nord a sud pels passos de

Mont-rebei i Terradets respectivament.

De l'existència d'aquest parell de passos
en deriva la configuració del Montsec en

tres grans unitats que s'anomenen:

Montsec de l'Estall, en el sector comprès
entre Benavarri i el congost de Mont-rebei;
Montsec d'Ares, en el sector entre Mont

rebei i el pas de Terradets; i finalment

Montsec de Rúbies, entre Terradets i el coll

de Comiols. Segons Joan Coromines el

Per Ramon Boter de Palau

nom de lloc Estall s'utilitza com a mot

comú entre els ramaders del Pirineu de

Lleida per referir-se a una pleta petita o un

corralet muntanyenc. El topònim Ares,

segons el mateix filòleg, significaria altar,
referit en llocs de muntanya enlairats on els

caminants feien ofrenes i es reconfortaven

espiritualment. Segons Coromines, Rúbies

faria al·lusió a lloc o mas rogenc, hipòtesi
versemblant si tenim en compte que el

massís durant els crepuscles es tenyeix
d'un roig encès. A part d'aquestes serres

més importants, l'excursionista que llegei
xi atentament la cartografia de la zona des

cobrirà tota una sèrie de serres satèl-lit

amb diferents topònims amb el nom

Montsec com a denominador comú. Entre

d'altres hi ha el Montsec d'Alsamora, el

Montsec de Castellnou i el Montsec

d'Alzina.

amb la cd-ccoœco del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona

DelegaCio de l'Eixample
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Roca Dreta
de les Valls

Via K. T.R.
Terra Alta

Desnivell: 250 m.

Època: per la seva orientació S, la
millor època és l'hivern.

Dificultat: MD.6b+/Ae

(lliure obligat, VD). Conglomerat
d'òptima qualitat, de presa menuda
a la segona part de la via.

Material: via totalment equipada amb

punts d'assegurament (spits). En el

primer llarg s'aprofita l'equipament
antic, que és a burí.

Cartografia: mapa "Ports". Esc.
1:25.000. Ed. Piolet.

Bibliografia: "Ports. Guía de
escaladas" de Luis Alfonso i Xavi
Buxó. Editada per ells mateixos.

Accés: cal fer cap a Arnes a 45 Km. de
Tortosa per Xerta i Prat de Comte. Del

cementiri, cal prendre una pista al

principi asfaltada que porta al coll de la
Creu. Aparcament. Es continua per la

pista en descens fins al riu de les Valls i,
pel seu marge dret, es puja pel sender

que passa a peu de paret. En 30 minuts
s'arriba sota el petfil inconfusible de la
Roca Dreta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pic de Rulhe
(2.783 m)

l'Arieja
Horari: 1h 30 min per al rifugi.
Entre 2h i 2h 30 min més per al
cim.
Desnivell: 480 m fins al rifugi, 600
m més per al cim.

Dificultat: l'ascens al cim es fa
sobre blocs granítics redreçats que
demanen atenció i l'úsfreqüent de
les mans.

Època: itinerari descrit per fer sense

neu de juny a setembre.

Rifugi: Rulhe (2.185 m), 51 places,
guardat i amb tots els serveis de 1'1
de juny al 30 de setembre.

Cartografia: mapes "L'Hospitalet
près l'Andorre" i "Vicdessos". Esc.
1:25.000 de l'IGNfrancès.
Bibliografia: "Rifugios Pirenaicos"

de Louis Aodoubert i Hubert
Odier, Ed. Milan.
Accés: per Puigcerdà, coll de
Pimorent iAx les Termes fins al

poble de Les Cabanes, on prenem la
carretera D520 cap al sud que
remunta la vall d'Aston. La
carretera passa per les preses de

Riète i Laparan i puja fins al pla de
Les Peyres a 1 •.696 m.

-----------------------------------------------�----------------------------

Ferrada
Olmo-Urquiza

El Montsec d'Ares

Horari: per la ferrada 1h. Amb

aproximació i retorn, entre 3 i 4 h.
Volta per Mont Rebei,fins a 8 h.
Desnivell: 320 m a la ferrada.
Dificultat:ferrada de dijicultat mitja
alta, equipada per J. Olmò i J. Urquiza
l'any 1.997.
Material: el típic per ferferrades, casc i

guants inclosos. Corda, si es vol baixar

rapelant.
Època: totl'any, però cal evitar els dies



Descripció: Es tracta d'una bellissima i segura

escalada traçada damunt un esperó que recorda els

més afamats "spigolos" dolomítics enclavat en un

bucòlic i preciós indret, típic dels Ports. Fou oberta

l'any 1987 per Josep i Kildo Carreté i Josep
Casanovas.

La via: a la dreta de la vertical de l'esperó una curta

rampa (IVO) porta sota unes prenunciades baumes.

R-l als 10111. Superant-lo en artificial (A-2,A-l,
algun burinador dubtós) i en escalada combinada

(A-l,VO ; en lliure fins a VI+) assolir una bauma. R-

2 als 35 m. Cal sortir cap a I' esquerra i en la mateixa

tònica de dificultat superar dues seccions força dretes

intercalades per trossos més fàcils (IVO, IV+). R-3 en

una altra bauma als 35 111. Recte amunt en un llarg
1110lt dificil (en lliure V+,Vlo. ObligatV" amb A-I).
R-4 en una lleixa als 40 m. En diagonal a l'esquerra
es guanya una plataforma des d'on, en una diagonal

�- - - - - - - - - - - - - -

Descripció: Proposem una curta i bonica ascen

sió que dóna a conèixer aquesta oblidada zona

tan propera a Andorra i ofereix un amplíssim
ventall d'ascensions recolzant-nos en e! modern,
borne i confortable refugi de Rulhe, L'ascensió

proposada pot efectuar-se e! mateix dia d' arriba
da al refugi deixant pel segon dia l'ascensió al
Pic Negre de Juclar a als estanys de Fontargenta,
molt freqüentats a l' estiu per pescadors.
A l'esquerra de la cabana de Las Peyres -a l' estiu

ocupada per pastors- cal seguir marques grogues
que remunten la riba dreta de! torrent de

Fontargenta. Als 30 min arribem al pla i refugi
de Garsan, on probablement trobem cavalls

negres de la raça local Merens pasturant. Retallat

contra e! cel, penjat a la balconada del coll de
Terre Negre, veiem ja e! perfil del nostre refugi.
El corriol s'ru enfila a flanc i sense complica
cions. Arribats al refugi de Rulhe a 2.185 m.

Descripció: Serveixi aquesta ferrada com a

excusa per recórrer aquest bonic racó del

Prepirineu i, si es desconeix, per descobrir l'im

pressionant congost del Bon Remei a de Mont

Rebei. Des de l'estacionament, les vistes sobre
el pantà de Canelles, dominat per l'esperó i l'er
mita de la Pertusa, ja paguen el viatge fins aquí.
Seguimles marques del GRI cap al congost.
Als 10 a 15 min un rètol de fusta indica el carni

de la ferrada, cap a l' est, tot remuntant e!
barranc de la Pardina. Cami bo i amb pintura
blanca, que supera un ressalt alllit de riu amb

l'ajut d'una cadena. Als 30 min del trencall una

paret verticalmarca l'inici de la via. Superem el
mur d'uns 15 m amb cadenes i esglaons en

lleuger extraplom. Després segueix el carni
remuntant la vall entre el bosc. Unes cordes ens

ajuden a enfilar-nos a una feixa horitzontal i

baumada arran de paret. Finalment tornem a

entrar alllit de! riu fins a trobar-nos sota la cas-

"rara" a la dreta(V°), s'arriba a una altra lleixa. R-5

als 25 111. Es pot fer una reunió intermèdia a la

plataforma per tal d'evitar el fregament de les

cordés. En una escalada fina i bonica (V0,
A-O. En lliureV+) remuntar �---====----�,__..-..

a Horta de St. Joan

(Tortosa)
directament uns altres 25 m. R-6.

Per un terreny més ajupit i fàcil,

però sempre amb una escalada

molt elegant i aèria, es fan tres

llargs de corda més fins al

cim, (en conjunt IVO amb

quelcom de lV+).
Descens: a la sortida s'ha

d'anar a la dreta fins a una

evident canal arbrada i que
amb curtes desgrimpades
porta directament al sender a la

vora del riu. \

podem instal·lar-nos abans de seguir l'ascensió.

Val a dir que aquest refugi es troba en una cruilla

de camins. Hi passen e! GR 10, la HRP, e! Tour

de les muntanyes d'Ax i ru ha fins a nou itinera

ris diferents per arribar-hi incloent-hi l'aproxi
mació des d'Andorra per la vall d'Incles i pels
ports de Fontargenta i de Juclar. Sortim direcció
est cap a la vall herbada i poc senyalitzada que
ens porta a l' evident Port de Calmette, al qual
no cal arribar ja que prop seu encarem al sud un

gendarme que domina l'elevat callet de la

Portella de Rulhe a 2.575 m on tampoc ru arri

bem. Cent metres abans remuntem,ja encarant

el cim, un corredor d'herba que porta a la carena

i poc després al cim. Caldrà que utilitzem les

mans en més d'una ocasió (2h a 2h 30 min des

del refugi). Les vistes dominen l'alta vall d'Aston,
l'estany de Quart, el pic d'Escobes ... Per baixar,
podem fer-ho directament al nord cap a una

!
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altra bretxa a 2.597 m abans d'encarar de nou els

pendents herbosos que ens aproparan al coll de

Calmette.

Pasqual Garr\ga
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cada Federica, el tros més bonic de tots, equipat
amb esglaons folrats de plàstic per tal d'evitar
ne l' oxidació per l'aigua. Hi ha passos llargs i

horitzontals. Superada la cascada, un curt ressalt
ens permet sortir-ne i encarar un darrer tram, el

més dret i exigent, també amb esglaons. Sortim
a un bosquet on un bidó guarda el llibre de

registre al peu d'un arbre. Podem tornar per on

hem pujat fent ràpels que estan equipats, però
sembla força més interessant acabar de remuntar

el barranc de la Pardina. Aquest té marques de

pintura blanca. És francament molt estètic, amb

agulles rocalloses i encara algun ressalt equipat
amb una cadena. Ja ben amunt esdevé un

autèntic laberint entre un caos de roques des

preses. Uns 30 minuts després, trobem la bifur
cació cap a l'esquerra que puja a les ruïnes d'un
castell i trobem una pista que passa per les
masies i conreus de la zona. Seguint-la cap a

l'oest podem fer cap al refugi del mas de

....

Carlets, senzillissim, amb l'única presa d'aigua
de la zona des d'on reprenem el GR-l,ja sigui
per tornar al cotxe a per anar a visitar el sempre

espectacular congost de Mont Rebei.

Pasqual Garr\ga



Dosmiles del Pirineo aragonés occidental. Vol. 1 Ansó - Canfranc
Beturián Ara (diversos all tors)
Beturián Ara, octubre 2003

Llibre gran format 275 x 205 mm, 304 pàg. + llibret de butxaca 160x110 mm, 136 pàg. + mapa

1:25.000; tot en color

Afortunadament I'enorme treball de Pirineos de Miguel Angulo ha creat escola, i ara un equip de

sis autors fortament lligats a la geografia d'Osca sota el nom de Beturián Ara inicien una sèrie

enciclopèdica dedicada exclusivament als dosmils del Pirineu aragonès.Aquest primer volum

cobreix d'Ansó a Canfranc, però esperem. que ben aviat la collecció cobreixi la serralada. És un

treball de formigues; silenciós però de resultat cridaner. Les comparacions són tan odioses com

inevitables: respecte a Angulo, les fotografies no són tan espectaculars, però igualment suggereixen
calçar-se les botes. La maquetació senzilla fa que sigui facil situar-se en la multitud d'itineraris i

variants que recull. És d'aquells llibres que només cal veure'n les guardes per entendre que tots els

acurats detalls han estat molt pensats.
Realment té una vocació de catàleg de tots els dosmils del Pirineu aragonès occidental, però va

més enllà i també vol ser una eina molt útil al canlp. Segurament aconsegueix 1110lt bé aquest
doble objectiu presentant els tres documents complementaris: elllibre de gran format per
consultar a casa, elllibret de butxaca per caminar -encara que les descripcions d'itineraris

condensades són amb lletra potser massa petita-, i el mapa 1:25.000 sobre base de IGN. Ens

hauríem de preguntar com és que d'obres de referència aixi no en surten a Catalunya des de les

Nostres Muntanyes de J. Barberà Suqué, amb un format ja molt lluny dels actuals.

Marc faneras i Casanova

Les Garrigues. 14 itineraris en

BTr, a pell o a cavall

Josep IrISa Montava

Col·lecció Azimut, 56

Ed. Cossetània, abril 2004

225 x 120 mm, 118 pàg. en bin

El Montsant. Circuits i

excursions perfer a pell
Antoni Cabré Puig
Col·lecció Azimut, 2

Ed. Cossetània, maig 2004

225 x 120 mm, 202 pàg. en bin

En BTT per Osona. 14
itineraris

Joan Conill Mateu

Col·lecció Azimut, 57

Ed. Cossetània, abril 2004

225 x 120 mm, 154 pàg. en bin

En BTT pel Segrià. 14 rutes

Carles Sallán i Ignasi Guitart

Col·lecció Azimut, 58

Ed. Cossetània, abril 2004

225x 120mm, 116pàg. en bin

Mentre la collecció Azimut s'apropa als 60 volums amb tres

novetats més dedicades a la bicicleta de muntanya, fa gràcia
recordar els primers números que sortien ara fa sis anys amb

ganes de redescobrir les terres del sud de Catalunya, una mica

oblidades. El segon número de la sèrie va fer molta fortuna

dedicat al Montsant per part d'un autor tan prolífic com Antoni

Cabré, que ara veu la seva tercera edició ampliada amb algun
itinerari nou. També ha fet una bona bibliografia l'autor que va

inaugurar la col·lecció,Josep Insa, que en aquest cas pedaleja per
Les Garrigues.

M.]. C.

Paisatges de l'Ebre: El Delta i El Port

Vicent Pellicer Oliés

Col·/ecció Khroma, 1

Ed. Cossetània, març 2004
230 x 245 mm, 131 pàg., illustrat en color

Amb el tram baix de l'Ebre, des del mar a la muntanya, s'inicia aquesta nova

col-lecció de Cossetània en què la fotografia és la protagonista. La seva intenció

és retratar realment unes terres de contrastos, uns paisatges formats per I'aigua, la

roca i la gent. La fotografia de portada és molt bonica i treballada, però potser
crida poc l'atenció. Darrere la seva discreció hi ha un paradís molt ric per mirar

de conèixer-lo a fons.
M.]. C.

Vice"t
Pellicer Oliés
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..... Webs de muntanya Quin temps farà?
Quan ja ho tenim tot a punt. .. Quan arriba aquell cap de setmana

o aquelles vacances que amb tanta il-lusió hem preparat. .. Quan
la motxilla ja està feta, l'itinerari après i els bitllets a la butxaca ...

una qüestió importantíssima i decisiva ens neguiteja: quin temps
farà? Doncs bé, el que fa uns anys ens feia romandre pendents
dels mitjans de comunicació, tot esperant la compareixença de

l'home del temps a la petita pantalla, ara, un cop més, lnternet ens

ho fa més fàcil.

Moltes són les pàgines arreu de la xarxa que ens proporcionen la

previsió meteorològica de la zona on pensem portar a terme els

nostres reptes muntanyencs. Comencem per la més propera:

m,¡¡l:lOiffijit!ill�iI!lS.Ib-'dJés la web institucional del Servei Meteorològic
de Catalunya. Es divideix en quatre grans blocs que són informació

general, previsió, observació i teledetecció, i climatologia.

Del primer grup cal destacar-ne els apunts històrics del Servei, el

butlletí pirinenc on es recuilia previsió meteorològica i el risc d'allaus

del Pirineu, i l'apartat d'enllaços on es presenta una extensa llista

d'organitzacions i centres meteorològics a Catalunya, a Europa, i

arreu del món. A l'apartat de previsió -potser el que ens mirarem

amb més atenció-, hi trobem el butlletí general que inclou el pro
nòstic pels tres dies immediats i a mig termini, és a dir, fins a quatre
dies encara més enllà. A observació i teledetecció, el més destaca

ble, sens dubte, és la imatge actualitzada cada dotze minuts del

radar de Vallirana i el Puig d'Arques. Finalment, climatologia consti

tueix un recull de dades, estadístiques, anuaris, butlletins, etc. per a

tots aquells amants dels almanacs i d'altres curiositats.

Una altra web interessant és la del Departament d'Astronomia i

Meteorologia de la Universitat de Barcelona, • -

- ,de caire més científic i molt completa. A destacar-ne, un

seguit de webcams per visualitzar.

Amb l'afany de donar el màxim servei a l'usuari, o més aviat al

consumidor en aquest cas, les poderoses
o • _ o - i també tenen

seccions dedicades a repassar la "meteo" arreu de l'estat. Sobretot
la primera d'elles, que a través dels seus enllaços ens pot portar a

qualsevol indret del planeta.

http:/ www.balrhat.com/

httR: Iwww.desnlvel.com/

per Eduard Soler

Altres webs d'àmbit estatal són
on podem cercar la informació per

comunitats autònomes, mitjançant vistosos mapes de símbols, isò

bares, temperatures ... Val a dir que totes elles extreuen la informa

ció de I'lnstituto Nacional de Meteorologia que també té la corres

ponent webli1lI.�.iIii!.

http://www.meteored comi

Si el nostre destí són els massissos del vell continent, haurem de

consultar o-

40 exeursjenísme
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httf)://www.met-office.gov.ukf a la Gran Bretanya,Iilil!lm�.mnPIJI
-

-. a Suïssa, o

lmlilm••n'lll!llimllimIi1iDiiTla Alemanya, entre moltes altres.

I si el que ens proposem és tota una expedició amb majúscules,
-Alps, Andes, Himàlaia- no podem passar per alt la pàgina d'àm
bit mundial • •

• . Allí hi trobarem, entre

un munt d'enllaços que tenen la neu com a protagonista principal,

tot un seguit de mapes de diferents zones del món on consultar-hi

la previsió referent a gairebé tots els elements: neu, vent, nuvolo

sitat, precipitació i temperatura. Tot això fins a tres dies per enda

vant en intervals d'evolució de dotze hores.

I ja per acabar, si més enllà de la necessitat de conèixer la previsió
per poder assolir els vostres objectius amb garanties i sense córrer

riscos innecessaris us apassiona el món de la meteorologia,
trobareu un bon grapat de pàgines en les quals assabentar

vos de jornades, seminaris i publicacions per poder prendre
les vostres decisions només mirant al cel. Algunes són:

Im1Ii1DDrmlmiitl-œ.¡¡.!F., de l'Associació Catalana de Meteorologia;
1ml.�a¡mIiilSl!-�, de l'Associació Catalana d'Observadors

Meteorològics; de l'Organit
zació Meteorològica Mundial; i œ••l'l.'l!!tDim!Œii1ll., del Centre

Europeu de Previsió a Mitjà Termini.

Ara us toca a vosaltres descobrir noves websites on consultar la

"meteo", no us les acabareu ...

Bona ruta i no us mulleu!



Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona

lIuchesports@eresmas.com
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
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ESPORTS MUNTANYAD E

ESCALADA

TREKKING

ALTA MUNTANYA

RAIDS

ESQuí DE MUNTANYA

LLOGUER MATERIAL

GR ERO

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

Itineraris
deï ñomàn«:
al Bages

� T�4 k � UJl·�

� 1. Itinera'ri� pels Cing�es del Bertí

\1 des de Riells del Fai.

l UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en BTT per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

d'Eliseu Peidró i Rami

eXCUI::iIOnISme

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró

Preu delllibre: 8,50 €



III;ESTATUT "ES DE TOTHOM

Pots cridar, pots suggerir. Pots proposar, pots discutir. Pots estar-hi a favor ... a en contra. Pots

opinar, criticar, exigir, reivindicar... El que no pots fer és callar. Ara tens l'oportunitat històrica

de participar en l'elaboració del nou Estatut, l'Estatut de tothom. Parla. L'Estatut que fem ara

marcarà el futur de Catalunya.

Com participar:
• www.gencat.net/nouestatut
• Apartat de correus Núm. 273 FD 08080 Barcelona
• Assistint als actes que s'organitzen

Parla
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Generalitat de Catalunya


