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Nou,29
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Internet: www.geocites.com/uecmataro/
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Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937591234

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 808816-
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NORMES DE PUBLICACIÓ
Les persones que vulguin cot-teborer 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.
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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:
AIE: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 934 543 247
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2005, any clau per a l'excursionisme català

erec amb optimisme que aquest any pot ser clau per
a la nostra afecció -alguns en diuen passió- que és
l'excursionisme. Per què? Doncs perquè hi ha un cúmul de
circumstàncies que poden fer possible una renovació i uns

canvis en les accions, orientacions i forma d'actuació de les

estructures administratives que influeixen en el nostre esport.

Per a mitjans d'any està prevista la presentació al

Parlament del nou Estatut de Catalunya, que sens dubte,
també ens afectarà d'alguna forma positiva o negativa,
segons sigui el resultat.

Sense posar-nos en qüestions partidistes, el nou govern de

Catalunya ens ha dit que posa en funcionament enguany
uns nous pressupostos i unes noves orientacions:

augmenten sensiblement els pressupostos per a la

Secretaria General de l'Esport; hi ha la voluntat de

promoure la col·laboració entre els clubs i les escoles en

l'esport escolar; i es vol potenciar el contacte amb els

municipis i els clubs esportius i es vol ampliar la relació
entre entitats i país. Si no fossin tan sols bons propòsits,
crec que els excursionistes podríem sortir-ne ben parats.
Estarem amatents.

Tenim informació no oficial, però de fonts de l'Administració,
que el famós Decret 56/2003 en què es regulen les activitats

fisicoesportives en el medi natural es modificarà aquest any
en els apartats que incideixen en les titulacions superiors,
projectes i assegurances que graven la pràctica de moltes
activitats excursionistes. Esperem que sigui per bé.

També s'estrena una nova Junta Directiva de la FEEC.
Voldríem que les noves directrius estiguessin ben definides
i que la Federació, amb obertura i diàleg, sigui una ajuda
total per als clubs. La nova Junta tindrà el nostre suport,
sempre que les seves actuacions siguin al servei i millora

de l'excursionisme català.

A casa nostra (la UEC) també es respiren aires de

renovació amb la creació de l'Agrupació de la Unió
Excursionista de Catalunya. La llei de l'esport del 31 de

juliol del 2000, permet que totes les entitats UEC
-conservant cadascuna els drets de personalitat jurídica
pròpia- puguin formar part d'aquesta figura d'agrupació,
en la qual s'integren persones jurídiques i físiques. Sumant
totes les nostres forces de forma legal i oficial, podrem
rebre tots els beneficis que aquesta veritable UNiÓ
comporta. Actualment, no és viable un sistema piramidal.
Tampoc ho és per a nosaltres la denominada globalització,
que destrueix la personalitat i la llibertat de cada membre i

tampoc parlem d'un sistema federal, sinó millor d'una

"xarxa associativa", d'uns col-lectius amb personalitat
pròpia, amb les seves reglamentacions, amb les seves

llibertats, però units voluntàriament en una xarxa que
permet millorar les estructures, reduir costos i esforços,
donar millors serveis i ajudar-se entre tots. I així,
aconseguirem uns millors beneficis socials.

La necessitat d'aquesta unió de diferents entitats, creiem

que també es vàlida per a molts altres clubs excursionistes.
Tenim a Catalunya 336 clubs federats amb 53.000 socis

que fan una mitjana de 157 socis per entitat, una quantitat
clarament insuflclent per assolir projectes veritablement

siqnlflcatius. Els clubs han de renovar i professionalitzar les
seves juntes, han d'oferir nous serveis, han de trencar els
vells esquemes de funcionament i han d'agilitar els treballs.
Hem d'aconseguir gestió i eficàcia. En aquest punt és on

tenen quelcom a dir els socis joves, que s'haurien
d'involucrar i responsabilitzar molt més en les juntes de les
seves entitats. Ens calen idees noves i renovadores, enginy,
empenta i entusiasme.

Desitgem, doncs, que amb totes aquestes renovacions el
2005 sigui força beneficiós per a l'excursionisme català.

Ramon Prieto i Gusi
President de la Unió Excursionista de Catalunya

La Junta Directiva, el Consell de Redacció de la revista

Excursionisme, i les Comissions de Treball de la UEC desitgen a tots

els socis, subscriptors, lectors, anunciants i amics que en el 2005

es compleixin les fites anhelades per cadascú. Bon Any.
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El cobrament
del rescat a muntanya

Recentment ha pres cos la notícia que la Generalitat de Catalunya està estudiant

de cobrar els rescats a muntanya sota alguns supòsits encara no prou clars. Aquesta
nova situació marca un fort contrast amb els inicis voluntariosos dels GSM, tal com

detallem en aquest número, però moltes coses han canviat al llarg del camí de la

professionalització. És el moment oportú de fer algunes reflexions.

La creació dels Grups de Rescat d'Activitats Especials (GRAE) dels Bombers va ser un

pas seriós cap a un servei professional de qualitat. En el sentit de servei públic qratuït
que ha tingut fins avui, han rebut sempre el suport i aqraïrnent del món excursionista.

En la justificació del cobrament del rescat se cita sovint exemples de l'entorn alpí, però
potser caldrà recordar que els recursos que s'hi destinen a Catalunya estan prou lluny
per no poder fer-ne analogies tan fàcilment.

Si ho hem d'entendre com un servei discrecional de "luxe" que ha de passar a ser de

pagament directe per l'afectat, caldrà revisar si els mitjans disponibles estan a l'alçada
d'aquesta mateixa exigència. Com és que els mitjans aeris són els mateixos que els

d'apagar incendis? És necessari que hi hagi helicòpters veritablement medicalitzats,
amb participació permanent d'un metge especialitzat. S'ha de reduir encara més els

temps d'actuació; caldrà aplicar una major descentralització dels centres d'operacions
amb equips independents per fer sortides en paral·lel. I no tot són els mitjan aeris; es

disposarà d'un equip nombrós d'efectius preparats per mobilitzar-se ràpidament i fer un

sondatge efectiu en cas d'allau i amb gossos ensinistrats? Són només algunes
preguntes sobre millores necessàries en un servei que vol reivindicar-se com a atenció

especialitzada als muntanyencs.

Cal esperar que la mesura no hagi estat dissenyada simplement per retallar despeses,
perquè qui hagués fet els números s'hauria descuidat de comptar les inversions

imprescindibles per posar aquest servei a un nivell que justifiqui la reclamació del
cobrament.

Fins i tot els propis responsables dels rescats a muntanya admeten greus limitacions de

recursos. Així van manifestar-se els representats dels Bombers participants en les

Jornades d'Allaus i, poc després, de Cartografia Excursionista celebrades totes dues a

la seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya aillarg del 2004 (vegeu Excursionisme núm.

322). Els serveis d'emergència estan molt lluny de projectes innovadors com el

Paramount de l'ICC que desenvolupa, entre d'altres, un mòdul específicament pensat
per a l'optimització de les tasques de rescat a muntanya. Fins i tot s'admet que l'usuari,
l'excursionista, arriba a anar per davant dels bombers en l'ús de noves tecnologies ja
força desenvolupades com ara el GPS.

El món associatiu excursionista sempre ha lloat i respectat la feina dels GRAE,
precisament perquè es'va iniciar des del propi voluntariat i vocació de servei social de
les entitats. Seria just que ara la Generalitat retornés aquest respecte al col·lectiu

excursionista i, enlloc de reclamar-nos com uns malgastadors, estudiéssim

conjuntament la manera de millorar aquest servei i de dotar-lo dels recursos necessaris.

rA més d'aquest article, podeu llegir el manifest que ha fet públic la Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya i que trobareu a la secció de Notícies a la pàgina 34)
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Text d'Ester Castellano Camarasa

Fotografies de Octavi Cilleros i Jordi Martorell

Els veterans del rescat de muntanya (1966-1981)
Trenta anys enrere, els bombers només apagaven focs, la Guàrdia Civil mai no s'havia calçat unes botes

de muntanya i la Creu Roja no tenia recursos per arribar allà on se'ls necessitava. El rescat de
muntanya a Catalunya depenia d'una quinzena d'homes. Grans experts i coneixedors de la muntanya,

els membres dels Grups de Socors de Muntanya no s'ho pensaven dues vegades quan diumenge
al vespre rebien una trucada: "El meu fill no ha tornat"

Els GSM fent pràctiques d'encordament a Montserrat

J,.\ ixi es posava en marxa el dis

positiu de rescat del Grups de Socors
de Muntanya (GSM) quan les missions
de salvament a Catalunya no eren

competència de cap organisme oficial
i depenien exclusivament del valor,
l'experiència i l'altruisme d'un grup de

muntanyencs més o menys organitzat.
Abans que es creessin els GSM l'any
1966, existia el grup Sant Bernat, un

equip de rescat muntat en col-labora-

Quinze persones
i un telèfon

ció entre el Centre Excursionista de

Catalunya i la Creu Roja. L'Octavi
Cilleros -el primer coordinador deis

GSM- recorda que, arran de la des

aparició d'aquest grup, el director de
l'Escuela Nacional de Alta Montaña

(ENAM), J. Colomer va veure la neces

sitat que se'n tornés a crear un. El

metge barceloní M. Anglada, va ser

nomenat cap dels Grups de Socors de

Muntanya.

El GSM consistia en un petit grup de

persones amb una agenda de telèfons
en la qual podien trobar els noms de

bons i disposats membres de I'ENAM,
tots ells grans escaladors, esquiadors i

experts en el món de la muntanya. En

total, però, en els catorze anys que els
GSM van ser operatius, no van passar
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mai d'una quinzena de voluntaris més

a menys fixes i una trentena de dispo
nibles per a casos excepcionals. I és

que anar de rescat no era cap festa ...

Per començar, comptaven amb molt

pocs recursos. La que aleshores era la
Federació Catalana de Muntanyisme,
de la qual en depenien, no disposava
de grans pressupostos i amb prou fei

nes podia reposar el material bàsic

(cordes, mosquetons ... ) que es mal

metia per l'ús durant els rescats. Era

d'esperar que encara fos més difícil

aconseguir, per exemple, un cotxe per
als desplaçaments. Eren altres temps i

no tothom en tenia un a la porta de

casa, així que alguna vegada van

haver d'anar a un salvament amb tren.

De rescatadors
a contrabandistes

Un tema a part era com aconseguir
material específic de salvament com

cacolets (una mena de motxilla per

transportar ferits com les que es fan
servir per dur nens petits), perxes (llite
res de muntanya), sondes (per trobar

persones sota la neu) a torns. El fet

que les institucions no tinguessin com

petències en matèria de rescat només

era la punta de l'iceberg de quin era el

desconeixement i l'endarreriment en

què es trobava Espanya respecte
altres països europeus en aquesta
qüestió. Els GSM, però ho tenien clar:
si a casa no n'hi havia, se n'havien

d'anar a fora a comprar-ne, encara

que els haguessin de portar de contra

ban. Agafaven un "dos cavalls" -quan
en tenien algun de disponible- i cap a

Alemanya, Itàlia, França ... on convin

gués. Tenien clar, però, que la frontera

l'havien de passar per Andorra a

Puigcerdà. Allà comptaven amb la

complicitat d'un oficial de la Guàrdia

Civil, un home que, malgrat la intensa
activitat que la banda terrorista ETA

La comunicació encara es complicava
més si el rescatador tenia les mans

ocupades i no podia accionar els

botons de la ràdio. Aquesta raó va ser

la que va motivar que l'enginyer bus

qués la manera d'activar el micròfon

automàticament quan la persona par
lés. Els sensors de veu eren massa

L'autoformació era un peça clau en el desenvolupament de les tasques dels GSM

Aconseguir un torn de rescat no era gens fàcil

excursienísme 5

desenvolupava en aquella època, con

fiava en els membres dels GSM i feia

els ulls grossos si portaven el maleter

més ple del compte. A més, els con

trabandistes altruistes se les sabien

totes i no els ho posaven gens fàcil: si

havien d'anar a comprar un torn a

França, declaraven a la sortida

d'Espanya un de matusser fet de fusta

que després llençaven per tornar amb

el de debò.

Els enginys

Els GSM tenien pocs recursos econò

mics, però molts d'enginyosos. En Lluís
de las Cuevas era l'expert en comuni
cacions i expliquen els seus companys
que volia l'antena més alta del món,
que mai en tenia prou. De las Cuevas
es defensa de les bromes afectuoses

dels seus companys i argumenta que
aleshores no s'emetia en freqüències
tan altes com ara ni existien els telèfons

mòbils. La comunicació per ràdio a la

muntanya era una autèntica odissea

d'antenes, cables i bateries enormes.



sensibles i s'engegaven amb un simple
esbufec, així que calia buscar una

alternativa. El resultat va ser el "Iaringò
fon", un invent en forma de casc amb
un micròfon incorporat que s'activava

amb la vibració de la gola en parlar.

Manufactures GSM

Un altre dels "MacGyver" dels grups
de socors era en Climent Arbiol.

Aquest home era l'encarregat de fabri

car i cosir a mà els arnesos que farien

servir per rescatar accidentats en

escalada. El test de qualitat que els

GSM aplicaven als seus productes era

el banc de proves que periòdicament
muntaven al callet del Guirló a Mont

serrat. Els arnesos els provaven pri
mers amb pneumàtics a ninots per

després practicar els salvaments amb
els seus propis fills.

És evident, però, que no tot el material
se'l podien fabricar ells mateixos.

Després d'uns anys de funcionament

de grups de socors més a menys

independents a moltes comunitats

autònomes, es va organitzar una

Coordinadora Nacional a Madrid que,
entre altres coses, proporcionava
material. Això sí: no sempre era el que
es demanava ni el que es necessitava.
En una ocasió, els GSM catalans van

rebre una remesa de dos-cents cas

cos procedents de Madrid. Tenien clar

que no en farien ús de tanta quantitat,
però que si els venien en podrien treu

re algun profit. D'aquesta manera van
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Proves dels arnesos amb els propis fills

aconseguir força material i el millor

equip de comunicació per ràdio del

país ... encara que mai no hi hagués
prou antena!

Una opció
d'autosocors

Els nius de rescat van ser una de les

apostes més fermes dels GSM.

Consistien en petits lots que es deixa
ven a refugis i altres punts localitzats
de la muntanya amb l'objectiu que un

equip accidentat tingués un mínim de

material per I'autosocors. L'anècdota

ve, aquesta vegada, de la mà del com

portament incívic d'alguns muntan

yencs. El contingut bàsic dels nius era

una barreja entre una farmaciola ben

equipada, un kit de supervivència i

alguna cosa per menjar. Encara que
sembli mentida, el menjar era saquejat
sistemàticament, així que els GSM van

decidir posar-hi aliments igualment
nutritius però menys apetitosos. El

resultat van ser unes llaunes d'una

barreja pastosa de substàncies alta

ment energètiques amb un aspecte
terrible i un gust realment dolent, un

preparat d'aquells que cal tenir gana i

estar apurat per menjar-se'l. Malgrat
això, el desmantellament dels GSM

l'any 1981 i l'incivisme d'algunes per
sones van acabar frustrant aquesta ini

ciativa i fent desaparèixer els nius.

El factor temps

Si ara els bombers poden arribar al lloc
d'un accident a muntanya en poques
hores des que reben l'avís, abans els

GSM podien tardar entre 12 i 48

hores. I és clar que ara hi ha helicòp
ters on abans només hi havia cames.

Els GSM havien participat alguna
vegada en rescats amb recursos aeris

francesos. A més, cal afegir que un

helicòpter no arriba a tot arreu ni amb

qualsevol condició meteorològica.
L'Eduard Ruiz explica que, estant dos



d'ells a Benasc com a participants
d'una cursa d'esquí de muntanya, els

van avisar per rescatar una noia a

Vielha. Mentre hi anaven de camí i

com que es va obrir bon temps, la

Gendarmena francesa va salvar la noia

amb un helicòpter i quan els GSM van

arribar-hi la feina ja estava feta. Quan

estaven a punt de marxar, els van tor

nar a cridar perquè un allau s'havia

emportat tres persones per davant.

Els veterans recorden, però, que a

Espanya hi havia pocs helicòpters i

encara menys pilots que s'atrevissin a

volar a la muntanya. Expliquen que d'en

tre tots els pilots intrèpids, el més entran

yable era un home que, quan podia, els

ajudava a localitzar les persones acci

dentades amb la seva pròpia avioneta

de manera totalment desinteressada.

Un cas polèmic

Amb aquesta escassetat de recursos

no ha de sorprendre a ningú que mol

tes sortides de salvament acabessin

com a rescats de cadàvers. De fet, la

manca de mitjans per actuar ràpida
ment era un dels grans problemes
amb què havien de lluitar els GSM. Va

haver-hi un cas que va adquirir espe
cial rellevància en els mitjans de comu

nicació de l'època. Un capellà i dos

nens -tots tres membres d'un agrupa
ment escolta- van ser víctimes del mal

temps mentre feien la travessa

Canigó-Setcases. Els GSM van recu

perar els tres cadàvers que van trobar

congelats arrecerats darrere una

pedra a prop del Costabona.

Una desafortunada coincidència va fer

que els familiars de les víctimes anes

sin a dinar al mateix restaurant que els
membres de l'equip de rescat. Sense
saber qui tenien al costat, els homes
del GSM van estar comentant els
detalls del rescat dels cossos amb
tanta naturalitat que van ferir la sensi-

bilitat de les persones que en aquell
moment intentaven pair la mort dels
seus fills.

Arran d'aquests fets, l'agrupament
escolta va engegar una campanya de

desprestigi dels GSM mitjançant car

tes als diaris que posaven en dubte la

capacitat dels membres dels grups de

salvament. Aquestes cartes van ence

tar la polèmica sobre la professionalitat
dels GSM.

Arribar vius a casa

Malgrat aquestes acusacions, els

GSM van seguir donant-ho tot per
intentar portar a casa amb vida els

muntanyencs accidentats. Els vete

rans expliquen amb un somriure als

llavis aquell rescat d'un noi que es va

trencar la cama a la Pica d'Estats. El

ferit portava dos dies allà suportant
una dura tempesta de neu que feia

enrere els helicòpters. Així que el van

posar dal� d'una llitera i, cames aju
deu-me, muntanya avall. El noi va anar

en silenci tot el camí fins que, a punt
d'arribar al refugi, quan es va sentir

segur va dir: "Nois, afluixeu, que vull
arribar viu a casa". I és que en aquest
tipus de salvament a peu, el risc no

acabava en el moment que els equips
de rescat localitzaven el ferit. El doctor

Anglada, cap dels GSM, no es cansa

va de repetir que no s'havien de jugar

Pràctiques al coll del Guirló

la pròpia vida ni la de l'accidentat per

culpa de les presses: "Deixeu-los

morir, no els mateu".

Experiències
colpidores

Malgrat el bon record general que els

veterans dels GSM guarden de la seva

època activa en el salvament a muntan

ya, admeten que van viure moments

molt durs. El complicat rescat, amb

públic morbós inclòs, d'un escalador

que va quedar penjat del coll fent un

sostre a una bauma a Sant Miquel del

Fai; la penetrable i inoblidable pudor
durant les tasques de col·laboració

amb el rescat de les víctimes d'un acci
dent d'avió als Castellets, al Montseny;
els tres nens que van caure al riu i es

van congelar a les Gorges del Freser...

Cadascun dels exmembres dels GSM
té una història trista i una altra d'agra
dable per explicar.

Entre els moments difícils, tots coinci
deixen a dir que el pitjor era anar a

casa de les famílies per comunicar-los

l'accident. Segurament no eren tan

insensibles com els acusava l'agrupa
ment escolta que els va desprestigiar
davant la premsa. Però tampoc no

eren psicòlegs. Tan sols feien el que
podien per empassar-se el mal tràngol
i tenir forces per tornar a sortir el diu

menge següent.

excursienlsme 7
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El relleu dels bombers i la Guàrdia Civil

L'any 1981, un conjunt de fets va afa

vorir la professionalització de les tas

ques de rescat a la muntanya. En pri
mer lloc, la Federació que emparava
els GSM va prendre consciència que
calia una gestió totalment professional
del salvament, que no podia dependre
de cap manera de la bona voluntat
d'un grup d'experts muntanyencs.
D'altra banda, els bombers de la ciutat

de Barcelona i de la Diputació (alesho-

25 anys després

res no existien els Bombers de la

Generalitat) van començar a muntar

delegacions arreu del territori català

que els permetia una actuació més

ràpida en cas d'accidents.

El factor clau per al relleu dels GSM va

ser l'aprovació de la Llei de Salvament
de Muntanya. La Generalitat del presi
dent Tarradellas establia així el marc de
col·laboracions i responsabilitats de

cadascuna de les forces que hi inter

venien des del Departament de

Salvament i Extinció d'Incendis.

Cal recordar, però, que van ser els

membres dels GSM els encarregats de
donar la formació específica i adient
als nous grups de rescat de muntanya
oficials. A molts d'ells els van oferir de

formar-ne part integrant-se al cos de
Bombers.

Gairebé 25 anys després de la seva clausura, els GSM s'han retrobat en un cap de setmana ple de records. Exmembres de
totes les generacions dels grups de socors -n'hi havia de la darrera època que no arriben a la cinquantena d'anys i de la pri
mera que voltaven els setanta- van assistir amb les seves dones a la trobada per recordar vells temps. De les reflexions i anèc

dotes d'uns i d'altres n'ha sortit aquest reportatge. Gràcies a tots.

Climent Arbiol Miquel Àngel Martínez Eduard Ruiz Carme Anguís Helena Mas
Rafel Arbiol Jordi Martorell Albert Sambola M. Antònia Civit Pepita Sambola

Vicenç Balagué Jaume Palau JepTapias Teresita Font Mercè Sarrado
Octavi Cillero Pere Palau Antoni Villena Glòria Fontanals Rosa M. Soler
Lluís de las Cuevas Francesc Reixachs Carme García Francesca Suñer
Ramon Currius Pere Rodés Beni Gómez Montserrat Vilageliu
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Un tomb per un espai de llegenda
EIs cingles de Berlí, sempre sorprenents, s'obren a espais
amplis a través d'arquitectures calcàries i materials diversos

que ornamenten entorns reduïts i estimulen la llegenda. Una

altra vegada i per un dels seus indrets la UEC de la Vall del

Tenes va organitzar el passat 17 d'octubre la vint-i-quatrena
edició de la ja clàssica caminada de caire familiar.

Enguany l'itinerari circular de 17,5 km ens va portar a la peti
ta església de Sant Pere de Bertí, que apareix documentada

des de l'any 1031 i que va ser reconstruïda el segle XVI. Just

al costat, a Can Magre, va ser eilloc on vam gaudir d'una

estona de repòs i xerrameca, tot cruspint-nos un bon entre

pà de botifarra. Abans, però, havíem deixat enrere Sant

Miquel del Fai i el Soler del Bertí, on el paisatge amplia els

seus límits un cop dalt la plana. De tornada i sobrepassada
la casa de l'Uià, el camí per les costes d'en Batlles mostra

va, generós i aeri, la fesomia de la Vall del Tenes.

Les quatre hores i mitja de caminada, a cinc, segons el pas,
no van tenir cap mena de dificultat que no fos la forma físi

ca de cadascun dels senderistes. Pel camí vam trobar els

controls de pas corresponents amb aigua, taronges i gaIe
tes. El punt de sortida i arribada va ser a Riells del Fai.

Salt d'aigua de Sant Miquel del Fai

10 eXCUfsr(Ç)OÎSme
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Secció d'itineraris de la UEe de la Vall del Tenes

Fotografies de Pere Grau

Gràfics d'imma Dantí

Les vistes panoràmiques dominen la vall del Tenes
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ltinerari
(Total: 17,5 km)

Els Cingles configuren un paisatge de gran bellesa

00' Parada de l'autobús del

Sagalés a Riells del Fai
• O m" 300 m

Comencem a caminar per la pista de

Sant Miquel del Fai que travessa el

torrent de Vallderrós, una pista planera
entre camps d'oliveres. A l'alçada de la

Madella trobem una tanca que passem

pel costat i continuem fins a arribar a la

darrera casa, on deixem la pista per
continuar per un corriol a la dreta que

puja a Sant Miquel del Fai.

15' Corriol a Sant Miquel del Fai

• 1.200 m .. 300 m

El camí encara conserva restes de I'an-

NORD
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L'Unyó
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Can Berga
•

•

Can Quintanes

tic empedrat. Quan arribem a sobre la

roca vermella, deixem, a la dreta, un

petit corriol que puja la cinglera pel grau
de l'Uià. Nosaltres seguim en direcció a

Sant Miquel i a prop del monestir pas

sem pel costat d'un roure centenari

que ha resistit els incendis que dissor

tadament han afectat aquesta zona.

Des d'aquí podem admirar el monestir i

la cascada del Tenes.

40' Sant Miquel del Fai

• 2.500 m .. 435 m

L'edifici principal és la casa del Priorat,
d'estil gòtic, del s. >N. També, cal des

tacar l'església troglodita de Sant

Miquel del s. X i l'ermita de Sant Martí

del s. IX recentment restaurada, a més

de la cascada del riu Tenes i el salt del

Rossinyol. Deixem l'entrada al recinte

per enfilar-nos per una forta rampa

empedrada que ens porta a un pont de

pedra per on creuem el torrent

Rossinyol. Travessem la carretera i

pugem per unes escales del davant que

porten a la Caseta de Sant Miquel, on

•
SANT PER
DE BERTi

Can Mestret

••••••• Itinerari exeursjenísme 11
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l'esquerra el corriol que baixa cap a

Riells, i a la dreta, just a sobre, ens

queda la casa de l'Uià. Amb la cinglera
als nostres peus, no deixem el GR. Una

mica més endavant trobem un altre bai

xant cap a Riells pel grau de l'Uià. El GR
va seguint el perfil de la cinglera com

una balconada sobre el poble. A l'ex
trem sud, just quan gira cap al vessant

de Sant Miquel, trobem unes ruïnes

conegudes com a la Casa dels Frares.
El GR va planejant fins a arribar a l'alça
da de Sant Miquel, on comença el des
cens per arribar a travessar el torrent del

Rossinyol.

Els marxaires tenen l'oportunitat de gaudir d'un entorn de llegenda

trobem la carretera que va en direcció a

Centelles. Seguim la carretera a la dreta.

55' Cascada de Roca Gironella

• 3.400 m ... 530 m

La carretera segueix el curs del

Rossinyol que passa enfonsat fins a arri

bar a Roca Gironella. És un salt d'aigua
del torrent que només es manifesta des

prés d'unes pluges fortes. Un cop pas
sat el salt deixem la carretera asfaltada

per continuar a la dreta per la pista que
travessa el Rossinyol direcció Bertí.

Seguim per aquesta pista ascendent

fins a arribar al Soler de Bertí.

1 h 40' El Soler de Bertí

• 6.400m ... 820 m

Just abans d'arribar a la casa, trobem
una bifurcació que seguim a l'esquerra,
passant per sobre la casa del Soler que
es troba en estat ruïnós. Continuem per
la pista fins a arribar al PR-C-33 (PR de
La Garriga) just abans del coll de la

Freu. Deixem aquesta pista principal i

seguim el PR a la dreta cap a la casa de

Barnils. Aquesta casa també es troba

abandonada. El corriol comença a

davallar cap a Sant Pere de Bertí, que ja
podem veure al fons.

2h 30' Can Magre
• 9.200m ... 790 m

El corriol del PR-C-33 acaba a la pista. Tot

seguint el GR-5 a la dreta arribem a la casa

de Can Magre que està habitada. En

aquest veïnat hi ha l'església de Sant Pere

de Bertí. L'itinerari proposat continua

seguint les marques del GR-5. Després de

Can Magre, a pocs metres, deixem la pista
principal per continuar pel GR-5. El corriol
va descendint fins que creua el torrent de

Puig Fred i, a partir d'aquí, va planejant
seguint-ne el curs pel marge dret.

3h 15' L'Uià
• 11.400m ... 660m

A pocs metres de la cinglera trobem a

4h 15' Sant Miquel del Fai

• 15.000m ... 435m
Un cop hem creuat el torrent, ens retro

bem amb l'itinerari d'anada que anirem
desfent per arribar de nou a Riells.

4h 45' Riells del Fai

• 17.500 m ...300m

Bibliografia
• UECVall del Tenes, 2000, Itineraris pels Cingles de Bertí

des de Riells del Fai. Ed. Unió Excursionista de

Catalunya. Segona edició, 2002

Cartografia
• Llobet, S.: Cingles de Bertí i de Gallifa, Guia

Cartogràfica. Escala 1:25.000. Ed. Alpina. Granollers,
1991

• Institut Cartogràfic de Catalunya: Vtlllès Oriental,
Mapes Comarcals de Catalunya 1:50.000

Eillarg de l'itinerari es troben algunes construccions habitades i d'altres en ruïnes
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L' últim concert ...

El dia 6 del passat mes de juny de 2004, en el transcurs de la

40a. Festa de la Cançó de Muntanya a Castellar del Vallès, els Cantaires

de la UEC interpretaren l'últim concert de la coral dirigits pel mestre

Josep Vila i Amorós.

El primer, l'havien llençat als aires a través de les antenes de la Ràdio

Associació de Catalunya -EAJ15- el dia 12 de maig de 1954, estrenant

públicament "Els nois de la UEC", amb lletra d'Emili Vendrell i Ibars i

música d'Elisard Sala i Casasses. Filant prim, direm que els Cantaires de

la UEC han tingut una vida de cinquanta anys i vint -i-quatre dies.

Havien nascut per obra i gràcia del músic, poeta i compositor Elisard Sala

-i Casasses i del seu delit de dignificar les cançons interpretades pels
excursionistes mitjançant cursets de cançons arreu de les entitats

excursionistes catalanes, principalment a les integrades en la Unió

Excursionista de Catalunya.

El segon curs de Cançons de Motxilla que es va celebrar a la UEC de

Barcelona va ser el nucli creador dels cantaires, en el qual el quartet
format per Roser i Carme Grañó, Josep Costa i Rosend F. Olivella donava

més mobilitat a les audicions.

Els Cantaires de la UEC estrenaren en el Campament de Sant Bernat

"Cantem la muntanya", suite d'un enfilall de cançons enllaçades
poèticament. També foren protagonistes principals d'altres creacions del

seu mestre: "Cançons de camí i de divertir", "Cançons de mar i

muntanya", "Cançons de camí enllà", "Humor i Ginesta", "Cançoner de la

Vall d'Aran", "Cançoner de Bagà", "Missa dels Excursionistes", "Cançoner
del Montseny", "Oratori de Nadal" -amb la col-laboració de Nadala

Batiste, Gaietà Renom, Enric Aguada, Carme Blasco i Esperança
L1ongueras-, "Cancionero de Ordesa" i "Odes rurals". Cal fer esment

també de la col-laboració constant del Duo Edelweis, format per Carme

Blasco i Esperança Llonqueras i del Tercet Vocal integrat per Carme

Blasco, Marta Sala i Enric Aguada, acompanyats a l'harmònica per

Rosend F. Olivella a Robert Hijar.

per Jaume Ramon i Morros

Catorze anys després de la seva creació,
Elisard Sala va deixar la direcció dels

Cantaires a mans d'Enric Aguada i Jou

que, com a bon deixeble, va continuar

durant vint-i-set anys, fins que va morir, els

postulats i les cançons del Mestre.

Després dirigiren els Cantaires amb molta

professionalitat els mestres Carlota Aulet i

Fernando Bañó.

Reproduïm un fragment de la Memòria de

la 40a. Festa de la Cançó de Muntanya:

«A mig matí es va donar la

benvinguda presentada per Josep
M Biosca per part de les autoritats

locals en la persona del Regidor de

Medi Ambient en Francesc Deu;
Jaume Ramon, en nom de la

Federació d'Entitats Excursionistes

de Catalunya va donar les gràcies a

l'Ajuntament i al Centre

Excursionista de Castellar per la

seva cordial acollida, va excusar al

president de la Federació, Anton

Fontdevila, ja que la Festa coincidia

amb l'Aplec i Marxa dels Veterans

de Catalunya que en aquells
moments se celebrava per les

serres del Maresme. També va fer

saber que aquell seria el darrer

concert dels Cantaires de la UEC

en commemorar els cinquanta anys
de la seva creació pel mestre

Elisard Sala, i que actuarien dirigits
pel mestre Josep Vila que els havia

vist néixer.

Fou veritablement emotiu per als

Cantaires de la UEC que
celebraven el darrer concert

l'aplaudiment de comiat de tots els

amics de tants anys que omplien
l'església dempeus, i el mestre

Josep Vila i Amorós que els va

honorar dirigint-los.
En nom dels Cantaires de la UEC,
m'oltes gràcies.»

Per a més informació, podeu consultar

E/isard Sala, l'obra d'un músic poeta i Els

Cantaires de la UEC, editades per l'Arxiu

Bibliogràfic Excursionista de la UEC.

excursionisme 13
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n company ens truca i ens parla d'una ferrada

a Suïssa. No troba paraules per definir-la.

S'ha de fer, s'ha de fer. No hi ha res d'igual. Ni tan sols

comparable. Té més de mil metres de desnivell.

Arribem a un cim de més de tres mil. En el descens

travessem una glacera. I el més sorprenent: a mitja
paret entrem a una gruta que, com espeleòlegs,
remuntem per l'interior a cercar la llum que l'il-lumina

tímidament pel sostre d'aquest curiós passatge.

Són sis hores de ferrada i dues de baixada segons la

ressenya oficial, però es pot fer amb menys temps.
Aquestes dades destaquen espectacularment de les

típiques ferrades modernes, més curtes i esportives i a

vegades un xic artificials. La ferrada combina l'esperit
dels itineraris clàssics de Dolomites amb les rutes més

modernes, amb un equipament més actual però no tan

abundant. És a dir, que cal grimpar força, els passos
són obligats i, quan la verticalitat o l'absència de preses
dificulta la progressió, no hi ha graons sinó estaques de

ferro clavades a la roca. Suficient. La mínima expressió
de l'artificialitat.

Quan arriben els desploms, apareixen unes especta
culars escales de ferro que donen a la cursa un

ambient i personalitat molt particular i divertit. Hi ha un

tram de gairebé 70 metres molt vertical i espectacular
amb tot d'escales sobreposades.

Senzillament, és una ferrada al-lucinant, només com

parable a les grans curses de Dolomites com la

Constantini o l'Estela Alpina al Mont Agner.

_, ·��1 � .

AI fons, el poble de Leukerbac a més de 1.500 m de desnivell

Sortida

rior i prendre el camí de baixada a

Loèche. És recomanable anar a les gui
xetes i consultar els horaris prèviament,
ja que poden variar d'un any per l'altre.

Passem pel coll de la Gemmi i, quan

portem 20 minuts baixant des de l'esta

ció del telecabina, trobem a la nostra

dreta un replà i el sender que ens duu al

De Loèche-les-8ains hi ha dos possi
bles aproximacions: fer servir el teleca

bina de la Gemmi, o bé caminar per un

sender molt fressat, en molts llocs aeri,
espectacular i bonic.

Si escollim el telecabina (la opció més

descansada) cal pujar a l'estació supe-

peu de la ferrada. És un bon lloc per

equipar-se còmodament.

Si volem ser els primers en començar la

ferrada o estalviar-nos el preu del bitllet,
hem de tenir en compte que necessita
rem més d'una hora per arribar al replà
des de Loèche i equipar-nos.

excursjenisrne 15
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Descripció de la ferrada

Sortim del replà caminant pel sender. Als variant Mielas segueix cap a l'esquerra trams molt verticals alternant escales

10 minuts comencem a trobar algun baixant al poble de Loèche-les-Bains. estaques de ferro.

cable tot flanquejant cap al SE. El terreny Aquesta segona opció és una bona alter-

es complica i apareixen els primers nativa en cas que es giri mal temps a Gairebé sense adonar-nos, comencem a

trams verticals i un xic descompostos. mitja ferrada. Seguim amunt, però, per entrar al passatge de la gruta. La foscor

Cal anar amb compte amb les no arriba mai a ser absoluta i la

pedres soltes que hi ha per tot llum es filtra per damunt nostre

arreu. Anem guanyant alçada, com una gran xemeneia gegan-
ara seguint un camí més vertí- tina. Sortim a la llum 150

cal. Aproximadament a mitja metres més amunt, a una zona

paret, en un tram molt vertical, cada vegada més aèria i vertí-

encetem tot un seguit d'escales cal. Alguna que altra escala ens

passant pel costat d'una gran ajuda a superar ressalts molt

creu blanca pintada a la paret, drets.
el símbol que apareix a la ban-
dera suïssa i que es distingeix
gairebé a simple vista des de

Loèche.

A la sortida, ve un flanqueig molt
aeri equipat només amb esta

ques de ferro. És un passatge
molt espectacular que ens duu

a un idí/·lic replà des d'on tenim
unes fantàstiques vistes sobre
els Alps, el Cerví, i el Mont Rosa.
També hi trobem una guardiola
per finançar el manteniment de
la via ferrada i una emissora de

ràdio d'emergència.

Més endavant l'itinerari es divi

deix en dos. El nostre camí con

tinua amunt, mentre que la

\ a

�
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Tram d'escales per superar els passos més verticals
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El terreny perd verticalitat i cami

nem uns metres voltats de

roques vermelloses i descom

postes. Continuem flanquejant i,
al fons, ja es veu l'última i vertical

escala que ens duu al costat del

cim. En la part central, l'escala

està desplomada i això fa que

aquest passatge ens demani

una mica més de força. En pocs

minuts, arribem al cim. Una creu

enorme ens dóna la benvinguda
i trobem eillibre de registre.

Si fa bon temps, hi trobarem

força gent que puja per la ruta

habitual des del telecabina de la

Gemmi, que serà el nostre camí
de baixada.

!
N

Telecabina
de laGemi

.

.
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\ a Sian i a Lausanne

LOECHE LES BAINS



Descens

Seguim pel darrere les fites de la ruta a

peu fins a trobar la glacera que, a l'hora

que hi arribem, està molt estovada i far

cida de corriols d'aigua. És molt ajagu
da i no calen grampons. Tot i que reco

manem dur els treks, ens els podem
estalviar si tenim calçat amb bona sola.

Si sou dels que no els agrada dur els

peus embotits, es pot fer amb calçat
lleuger amb l'avantatge que grimpant
per la ferrada anireu més lleugers i

còmodes. La referència per sortir de la

glacera és unes fites enormes que ens

serveixen com a far. Ara el camí amb

marques de pintura ens duu voltant pel
darrere del cim fins al coll de la Gemmi.

És un llarg descens fins al coll, on

podrem escollir la manera d'arribar fins

a Loèche: pel sender o pel telecabina.

Recomanacions:

• Dur un mínim d'un litre i mig d'aigua
per persona, perquè es tracta d'una

ferrada molt llarga.
• En cas de mal temps, tenir en comp

te que ens trobem a una alçada de

prop de 3.000 metres i que tenim la

via escapatòria de Mielas.
• El casc és del tot imprescindible.
• Uns guants del tipus ciclista sense

dits ens protegiran les mans del des

gast pel fregament del cable. En

molts punts, caldrà que ens hi aga
fem per anar més ràpids.

• A Loèche no hi ha gaires llocs per
deixar el cotxe sense pagar. El minús

cul aparcament del telecabina s'om

ple aviat i el més recomanable, si

passeu la nit al càmping, és deixar-hi

el cotxe i anar caminant fins al teleca

bina. Molt a prop neix el camí que
amb poc més d'una hora ens duu al

replà on ens equiparem.

Tothom ja sap que les vies ferrades van que amb l'ajuda econòmica pertinent
néixer a les Dolomites. Després, amb va començar a investigar i dissenyar el

els anys, s'han consolidat com una material i la tecnologia necessària per a

bona alternativa per gaudir de la aquestes vies ferrades.

muntanya. Actualment les ferrades

estan considerades com el vessant Arran de la creació d'aquesta institució,
més extrem de l'excursionisme. totes les vies ferrades de nova

Amb pocs anys, el referent italià ha instaHació a França han de passar per

tingut força ressò i els francesos han les seves mans, el disseny de

estat uns dels principals reproductors l'equipament i la seva col·locació es

d'aquesta activitat dotant les seves regeix per treballs d'estudi previs i

ferrades d'un component més esportiu. estan construïdes amb material unificat:

En algunes, hi trobem a faltar l'esperit ancoratges, graons, cables, ponts ...

més alpí de les ferrades italianes, però
tampoc està gens malament deixar D'aquesta manera s'eviten molts

problemes relatius a la ubicació,

seguretat i disseny, alhora que es

garanteix el compliment de les normes

bàsiques que es van acordar a

l'esmentada reunió i que prohibeixen
ubicar vies ferrades a llocs de possible
interès per a la pràctica de l'escalada,
així com respectar la flora i fauna de la

zona on es vulguin construir i limitar el

nombre d'equipaments segons uncórrer l'adrenalina i gaudir de la

verticalitat i la gimnàstica de les

modernes ferrades franceses. És, sens

dubte, una altra respectable opció, per
cert molt espectacular i atlètica.

Sobre la polèmica que han suscitat,
sembla que tothom coincideix que la

minimització del risc, gràcies al bon

equipament de què disposen, ha

provocat que molta gent s'hi hagi
atansat a les vies, quan potser no ho

haurien d'haver fet mai. Però això és un

problema que té a veure amb les

persones i no pas amb les ferrades. No

s'ha d'oblidar que les ferrades no estan

exemptes de perill, encara que, ben

regulades i adequadament construïdes,
són un complement ideal per a totes

les activitats que es poden practicar a

la muntanya.

El punt de partida per a la creació del

nou ministeri francès d'Equipaments i

Direcció Turística va ser una reunió en

què van participar el Club Alpí, la

Direcció de Turisme i l'Associació

d'Estudis i Equipaments Turístics de

Muntanya. I:ànima del moviment va ser

Gerard Papandreu, un reconegut
alpinista i guia de mUl'ltanya.
Papandreu va reunir tot un equip humà

criteri de racionalitat.

La taula rodona va concloure també

que les ferrades constitueixen una

excel-lent eina per iniciar la gent a les

activitats esportives relacionades amb
la muntanya i Ilfue: promouen de f0rma
molt clara el turisme de mwntanya en

tots els seus àmbits,ja ql:le actl:len de

turistes que cerquen aotivitats
relacionades amb els espGrts
d'aventura.



cabdells o fusos neuromusculars que

envolten les articulacions, els lligaments
i els músculs quan generem tibantors

excessives- ens marca amb força
claredat els límits que no hem de

traspassar.

Manteniment
muscular i muntanya

Text i il·lustracions d'Agustí Cruz

AI llarg de la vida el nostre cos pateix una sèrie de modificacions fisiològiques, completament
naturals, que incideixen de forma determinant en el sistema musculoesquelètic. Aquests canvis els

hem de tenir en compte quan realitzem activitats que requereixen un considerable esforç
muscular, com és el cas de les relacionades amb la muntanya, ja es tracti de senderisme,

alpinisme, barranquisme, ciclisme de muntanya, ràfting, caiac, etc.

Els factors clau

Els dos factors més importants en la

prevenció i la causa de les lesions

� musculars són l'edat i la pràctica
.

� continuada d'un esport concret. Així,
tots sabem que, amb l'edat i l'activitat

reiterada, apareixen molèsties en àrees

del cos que abans no patien cap dolor,
molèsties primerament esporàdiques i

d'escassa intensitat, però que

tendeixen a fer-se més freqüents i fins i

tot cròniques quan insistim en la mena

d'activitat que les produeix sense fer

nos càrrec de l'arrel del problema.
-

Estirament dels músculs

flexors de l'avantbraç
Altres vegades succeeix que un esforç
explosiu (com ara un esprint o pujar en

fred un fort desnivell) que mai ens ha

causat una lesió és capaç d'esguerrar
nos un múscul sense avís.

Generalment, el nostre cos és prou savi

i -gràcies al dolor que generen els

Malauradament, poques persones

escoltem els avisos subtils de

sobrecàrrega o preparem el nostre cos

amb estiraments o exercicis

d'escalfament abans d'una forta

activitat. Més aviat al contrari: tendim a

desestimar les nostres molèsties i

considerem les nostres "àrees febles"

només un obstacle a l'activitat que

s'ha de menysprear entretant no vagi a

pitjor. És clar, fins al dia en què es

produeix l'esquinç o el trencament

fibril·lar o que el petit problema inicial

esdevé una limitació important.

Com hi influeix l'edat?

A partir dels quaranta anys (si no

abans) és important cuidar-nos si

volem continuar practicant esports
més o menys intensos. La renovació

cel-lolar comença a alentir-se, així com

el metabolisme i la capacitat del cos

de drenar i eliminar substàncies

tòxiques derivades del catabolisme

durant l'activitat. Això pot donar lloc,

per exemple, a l'augment i

18 excursionisme
324

l'acumulació en el múscul d'àcid

làctic-una substància produïda durant

la contracció muscular arran de la

combustió de la glucosa-, un fenomen

que pot dificultar l'aportació d'oxigen i

nutrients a les fibres musculars.

D'altra banda, una renovació cel-lular

més reduïda -juntament amb l'excés

de tensió en determinats músculs per

culpa d'hàbits posturals deficients o

sobrecàrregues repetides i cròniques
com ara les tendinitis als avantbraços
dels alpinistes- i l'acumulació de

microtrencaments fibril·lars per

sobreesforços durant l'activitat

esportiva, sovint no detectats, porten
al desgast i la rigidesa de la

musculatura, afavorint lesions

sobtades.



Estirament dels músculs bessons

de la cama esquerra Estirament de l'esquena

Mantenir-se "a punt"

La millor forma de prevenir aquestes
lesions i perllongar per molt de temps
el bon estat muscular i la capacitat de

continuar fent l'esport que ens agrada
fins a edats avançades consisteix en

tres premisses. En primer lloc cal

desenvolupar una bona propicepció,
és a dir, millorar la nostra capacitat per

percebre i identificar els avisos de

sobrecàrrega del cos. Aquest
coneixement de les nostres "àrees

febles" ens ha de dur a protegir-les,
reforçar-les -quan encara és possible
i aturar o bé reduir temporalment la

nostra activitat si fos necessari.

D'altra banda, és convenient fer

exercici moderat diàriament per
mantenir les articulacions ben

lubricades, la musculatura tònica i

elàstica, els lligaments resistents i ben

nodrits, etc. D'aquesta manera el

Fer-se càrrec d'un mateix

Aquestes tres premisses aplicades, per

exemple, a un alpinista de cap de

setmana que pateix de dolor als

tendons extensors dels dits de la mà

esquerra quan puja una muntanya,
haurien de dur a l'esportista a reforçar i

protegir la seva "àrea feble" practicant
estiraments diaris d'aquests tendons,
fent-ne escalfaments abans de l'activitat

esportiva i, si el problema no minva,
rebent tractament amb massatge,
electroteràpia, acupuntura, taping, etc.

'Anant més enllà, si el nostre alpinista
vol continuar exercint per molt de

temps pot assessorar-se i dur a terme
un miniprograma d'escalfament i

estiraments que no cal que duri més de

deu minuts. En tornar de fer el cim n'hi

haurà prou amb cinc minuts més

Bibliografia recomanada

d'estiraments específics per tornar-li

l'elasticitat originària a la musculatura,
elasticitat que sovint es ressent per

l'excés de contracció muscular. Això

que a moltes persones els sembla una

pèrdua de temps esdevé la millor

teràpia preventiva possible i un hàbit

imprescindible i a més agradable per a

l'esportista, que se sent més

responsable del seu cos i més en

contacte amb ell. Aquests petits hàbits

encoratgen fins i tot a aprofundir en el

coneixement del propi cos i a tenir-ne

més cura, allunyant-se de la còmoda i

negativa tendència comuna de deixar

sempre la responsabilitat en mans d'un

altre -ja sigui metge, terapeuta o

monitor-, molt sovint quan ja és massa

tard i el problema s'ha instaurat o és de

difícil solució.

nostre cos estarà preparat per suportar
sobrecàrregues puntuals durant

l'activitat esportiva del cap de setmana.

Per últim, cal realitzar, abans i després
de l'exercici, estiraments de la

musculatura implicada en l'esport que

practiquem i uns senzills exercicis

d'escalfament abans de començar per
així prevenir les lesions i allargar la

nostra vida esportiva.

Estirament del múscul

quàdriceps de la cama dreta

• Lesiones deportivas, prevención y tratamiento. Lars Peterson i Per

Renstrom. Ed. Jims. Barcelona 1989
• Estar en forma. Bob Anderson, Ed Burke i Bill Pearl. Ed: Integral.

Barcelona, 1997

• Masaje y tratamiento muscular. Elizabeth Andrews. Ed. Hispano
Europea. Barcelona, 1992

• Estiramientos anallticos en fisioterapia activa. M. Esnault. Ed.
Masson. Barcelona, 1994

• Fisioterapia y entrenamiento atlético. Daniel Arnheim. Ed. Mosby
I Doyma Libros. Madrid, 1994

Agustí Cruz és quiromassatgista acupuntor • agusticruz@yahoo.es
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ueyrasEl tour de
Text i fotografies de Jordi Ollé Marrasé

La regió del Queyras està situada al

departament francès d'Hautes-Alpes.
Limita al nord-oest amb el Parc

Nacional dels Écrins i al sud-est amb

la frontera de la regió italiana del

Piamont. L'any 1977 es va crear el

Parc Natural Regional del Queyras que

ocupa tota la regió i cobreix la conca

del riu Guil i els seus afluents amb una

extensió total de 650 Km2•

El Queyras s'organitza en vuit comu

nes que sumen prop de 2.500 habi

tants. El fet que aquesta regió estigui
completament envoltada de muntan

yes fa que l'accés per carretera no

sigui gens fàcil: pel nord, des de

Briançon, s'ha de passar el Col

d'Izoard (2.361 m) amb reminiscències

ciclistes del Tour de França; pel sud

est, s'enllaça amb Itàlia mitjançant el

Col de l'Agnel (2.744 m); i la millar

manera d'accedir-hi, que és per
Guillestre i les gorges del Guil, a l'oest

de la regió.

Una de les particularitats del Queyras
és que la gran majoria dels seus

pobles estan situats per damunt dels

1.500 m. Saint Véran, a 2.040 m d'al

titud esdevé així el poble més alt de tot

Europa. D'aquest lloc en diuen "la plus
haute commune d'Europe, là où les

coqs picorent les étoiles (el municipi
més alt d'Europa, allà on els galls
piquen les estrelles)".

A més de l'altitud dels pobles, també

es podria dir que són encisadors per
ells mateixos i per l'entorn que els

envolta. Les cases tradicionals són

fetes de fusta, de troncs de mélèzes, i

20 excursionisrne

Coll d'Agnel amb el pic Caramentran al fons

algunes de les façanes són decorades
amb els famosos rellotges solars de la
zona. Habitualment la població no

supera els 400 habitants, sense

comptar els forasters que els visiten

tant a l'estiu com a l'hivern.

S'ha de dir que el turisme és la principal
font d'ingressos de la regió i que bona

part d'aquest hi arriba motivat per la

quantitat de pistes d'esquí, especial
ment de l'especialitat nòrdica que
compta a la zona amb més de 200 km

de pistes. També la gran popularitat
deis seus randonnées -en concret del

GR-5 que travessa els Alps de nord a

sud (del llac Léman al Mediterrani) i

sobretot del GR-58 a Tour du Queyras
hi contribueix generosament a la causa

de l'atracció turística.

Pel que fa a la natura, s'ha de comen

tar la gran importància de les mélèzes,
coníferes de fulla caduca molt caracte-

rístiques de la zona. Tant les mélèzes

com els pins cambra poden créixer a

altituds rècord de 2.500 m. Del regne
animal cal destacar, entre d'altres, els

chamois, els muflons, les marmotes i

les àguiles reials.

La regió és molt muntanyosa i es diu

que és la més elevada de tot França,
ja que, encara que no són de 4.000

m, hi ha gran quantitat de muntanyes
que arriben al voltant deis 3.000 m.

Les més altes són la Font Sancte

(3.371 m), al sud, prop de Ceillac i limí

trof amb la regió de la Ubaye; el Grand

Rochebrune (3.320 m), al nord, prop
del Col d'Izoard i limítrof amb el

Briançonnais; i el gran protagonista del

Parc Natural, sens dubte, el Mont Viso

(3.841 m), situat fora de la regió, just a

I' altra banda de la frontera, al Piamont

italià. La majestuositat de la seva silue

ta de trapezi domina tota la regió fran

cesa i esdevé un símbol propi.



ltinerari
travessa

Tot i que nosaltres -en Lluís Albert i jo
no el vam seguir fil per randa, el popular
Tour de Queyras coincideix amb el sen

der principal del GR-58 i pot completar
se perfectament en 7 etapes, com tot

seguit s'indica: 1a. Ceillac (1.650 m) -

Col d'Estronques (2.651 m) - Saint

Véran (2.042 m); 2a. Saint Véran - Col

Chamoussière (2.884 m) - Refugi Agnel
(2.580 m); 3a. Refugi Agnel - Col Vieux

(2.806 m) - l'Echalp (1.700 m); 4a.

Abriès (1 .540 m) - Col Malrif (2.830 m) -

Les Fonts de Cervières (2.045 m); Sa.

Les Fonts - Col Péas (2.629 m) -

Brunissard (1.750 m); 6a. Brunissard -

Rochebrune, des del Col Fromage

Col Furfande (2.500 m) - Refugi
Furfande (2.293 m); 7a. Refugi Furfande
- Col Bramousse (2.251 m) - Ceillac.

Val la pena saber que durant la segona

etapa podem estalviar-nos un bon tros

de pista si agafem una navette o trans

port que hi ha cada mitja hora des de

les 7 del matí i que ens porta de Saint

Véran fins a unes antigues mines de

coure prop de l'ermita de Chaussis. Per

fer la transició de la tercera a la quarta
etapa també podem agafar la navette

des de l'Echalp fins a Abriès a les 16.55

h i a les 17.55 h.

la etapa

La descripció detallada de l'itinerari que

us proposem es correspon a la ruta que

realment vam fer nosaltres aquest
darrer mes de juliol. Si bé segueix en

bona part el GR-58, va tenir una sèrie

de variants o desviacions amb l'objectiu
d'assolir dos tresmils i completar al

mateix temps l'itinerari circular del tour

pel parc natural. En el nostre cas, viatjà
vem amb un grup guiat de dotze perso
nes amb assistència d'equipatge, és a

dir, que carregàvem només una petita
motxilla amb l'imprescindible pel dia.

gaire alçada resseguim el GR-5 en

direcció al Col de Près du Fromage.
Un cop al coll, agafem un sender en

direcció sud-est cap a l'ermita de
Saint Simon i al poblet de La Chalp. A

l'ermita, on hi ha una font al costat,
s'hi fa una peregrinació des del poble
de Molières cada 6 d'agost. Quan bai

xem cap a La Chalp, veiem la immen

sitat de la vall de Saint Véran i part del

recorregut que farem l'endemà.

Ceillac (1.650 m) - Col du Fromage (2.301 m) 1 h 45' - Col Près du Fromage (2.146 m) -

Chapelle de Saint Simon (2.196 m) 3h 30' - La Chalp de Saint Véran (1.740 m) 4h 30'

El primer tram fins a Le Villard és

comú al GR-58, però a partir d'aquí
ens desviem cap a l'esquerra amb

una forta pujada per un corriol fins al

Col du Fromage pel GR-5. Aquí hi tro

bem un excel-lent mirador: cap al sud,
la carena muntanyosa de la Font

Sancte; i cap al nord, el Grand

Rochebrune, també anomenat el

Cerví del Queyras per la seva forma

piramidal i majestuosa. Sense perdre
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2a etapa

La Chalp - St.Véran (2.040 m) 1 h

enllaç amb navette - Chapelle de
Clausis (2.399 m) 1 h20' -

refugi de la Blanche (2.500 m) 2 h -

llacs Blanchet (2.800 m) 2h 50' -

Col Rocca Blanca (2.950 m) 3h 10' -

Col Saint Véran (2.844 m) 3h 25' -

pie de Caramantran (3.021 m) 3h 55'
- Col Chamoussière (2.884 m) 4h 10'

- refugi Agnel (2.580 m) 5h 3D'

Aquesta etapa i les dues properes són

les més boniques de tot l'itinerari.
Passarem per Saint Véran, el poble
més alt i més turístic de tot el recorre

gut. Val la pena visitar-lo tant per les
seves cases de fusta com pels rellot

ges de sol d'algunes façanes, així com

també per les seves curioses fonts,
oratoris i creus de la passió. De fet, si
volem agafar la navette fins a les
mines abandonades, això ens obliga a

travessar tot el poble de punta a

punta. El minibús ens deixa a 20' de

pista fins a l'ermita, on se celebra una

peregrinació francoitaliana cada 16 de

juliol. En aquest punt cal deixar el GR-
58 i anar cap al refugi. Poc abans d'a

rribar-hi, trobem un pal indicador: Col
de la Noire (1 h), Col Blanchet (2 h) i

Col Saint Véran, que és una variant del
GR-58. Agafem el sender de la dreta

que va cap al Blanchet -al principi,
èomú al de la Noire-, per on, després
d'una forta pujada, trobem l'estany

Llac Blanchet i Tête Noire

Un moment màgic: per primer vegada
veiem l'imponent Mont Viso i a sota el

poble italià de Chianale (1 .797 m) i el

Lago di Castello, a Val Varaita.

Resseguim la carena en direcció nord

cap al Col Véran i el Pic de Caraman

tran, el nostre primer tresmil alpí.
Després de les fotos de rigor al cim,
baixem fins al coll de Chamoussière,
on trobem el GR-58 i el seguim fins al

refugi. Des del coll es pot gaudir d'una
bona panoràmica de la Vall de l'Agnel,
on va la carretera que va al coll i que
comunica amb Itàlia, el Mont Viso i el
Pain de Sucre (3.208 m).

inferior de Blanchet. Aquí, enlloc de

seguir el camí del coll que se'n va cap
a la dreta, continuem recte amunt fins

a trobar l'estany superior. L'entorn és

magnífic: l'estany i la Tête Noire o des

Toillies (3.175 m), una autèntica i impo
nent agulla d'escalada situada a l'es

querra del coll Blanchet.

Havent dinat i amb un fred que pelava
-fins i tot va nevar una mica- contí

nuem pel corriol en direcció nord-est,
deixant a la nostra esquena la Tête

Noire, fins a arribar al coll de la Rocca

Blanca, fronterer amb el Piamont italià.

3a etapa

Refugi Agnel - Col de l'Eychessier (2.917 m) 50' - pie de Foréant (3.081 m) 1 h 25' - llacs d'Eychassier 1 h 40' -

llac Egorgeou (2.394 m) 2h 3D' - l'Echalp (1.687 m) 4h 10'

El GR-58 passa pel Col Vieux i baixa al
llac Foréant seguint tota la vall. Des del
Col Vieux es pot fer sense dificultat el
Pain de Sucre, un clàssic dins el tour.

També és interessant de fer el Pic

Foréant, que fins i tot té passos de 1 r.

grau superior i algun de 2n. inferior.

A la sortida del refugi s'agafa el GR-58
en direcció al Coll Vieux, però al cap
de poca estona es deixa el corriol i ens

desviem cap a l'esquerra per una

traça no gaire definida en direcció a

Eychessier. Després d'una forta puja
da arribem al coll i seguim la cresta

cap a l'esquerra fins a arribar al nostre

segon tresmil. La vista és imponent: la
carena fronterera de la Tête Noir-

Caramentran-Col Agnel, al sud; el

majestuós Viso, mig tapat pels núvols;
el Pain de Sucre; els estanys de

Foréant; seguint la vall i el GR cap al

nord, Egorgeou i la Tête du Pelvas

(2.929 m); i a l'altra banda, cap a

l'oest, mig Queyras als nostres peus,
amb el Grand Queyras (3.114 m) en

primer terme i els Écrins al fons.

seguir el sender cap al nord, a Echalp,
fem un petit desviament a la dreta (5')
fins a l'estany Baricle per dinar.

S'ha de dir que bona part de la llarga
baixada pel GR està presidida per
l'omnipresent Viso, atesa la gran alça
da i situació en què es troba malgrat
estar a l'altre costat de la frontera. A la

baixada, val la pena fixar-se en la flora
i fauna de l'indret, així com en les
curioses pierres écrites, unes grans
pedres que servien per la comunicació
entre pastors.

Baixem del cim per l'altra banda de la
cresta fins a un collet per seguir després
un corriol fins als estanys d'Eychassier.
Aquí, enlloc de baixar fins a Foréant,
agafem un corriol cap al nord fins que
trobem el GR-58 gairebé a l'alçada
d'Egorgeou. Un cop al llac i abans de

Arribats al poblet d'Échalp, agafem la
navette fins al poble d'Abriès.
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4a etapa

Abriès (1.540 m) - Le Malrif (1.841 m) 1 h - Bergerie des Bertins (2.041 m) 1 h 35' -

llacs de Malrif (2.580 i 2. 805 m) 3 h - pie de Malrif (2.907 m) 3h 55' - les Fonts de Cervières (2.040 m) 5 h 25'

�'\ IitiIitlilUIititiJtililiI Pic de Rochebrune
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5a etapa

Seguim el GR-58 per l'ermita del cal

vari que presideix Abriès i que ofereix

una bona panoràmica del poble.
Després passem pel hameau aban

donat de Malrif fins a arribar al pla
dels Bertins. Tot seguit encarem una

forta pujada fins que assolim l'estany
més gran del Malrif, el Grand Laus de

5,6 Ha (2.580 m). El GR-58 segueix
directament cap al Col de Malrif

(2.830 ml. però nosaltres ens des

viem cap a l'esquerra de l'estany per
anar a trobar els altres dos estanys
(Mézan i Petit Laus) i així veure tota

l'àrea lacustre.

Havent dinat prop de l'estany supe

rior (2.805 m), continuem pujant fins

al Pic de Malrif. Des d'aquí es pot
admirar vers el sud-est tot l'alt

Queyras, presidit pel Viso, i a sota

nostre els estanys de Malrif; a l'oest,
seguint la cresta, el Petit Rochebrune

(3.078 m.) i al fons, els Écrins i el

Mont-Thabor. Baixem al coll i agafem
novament el GR seguint el torrent de

Pierre -ja fora dels límits del Queyras
fins a arribar al hameau de les Fonts.

Les Fonts - Col de Péas (2.629 m) 1 h 45' - Souliers 4h 15' - llac Roue (1.850 m) 4h 45' -

Les Maisons - Chalp d'Arvieux (1.685 m) 6h

Sortim de l'aldea en direcció sud

seguint el GR-58 cap al coll. Tot

pujant, tenim en front i després a la

nostra dreta l'impressionant Grand

Rochebrune. Des del coll, hi ha una

bona vista sobre els Écrins i el Pic du

Béai Travessier (2.912 m), molt cone

gut per les seves vies d'escalada.

Baixem cap a Souliers, primer per un

sender i després per un camí carreter.

Trobem una font i, un bon tros abans

d'arribar al poble, el nostre guia Jean

Jacques pren la decisió encertada de

deixar la pista -molt avorrida i on

queia un sol de justícia-, travessar el

rierol de la nostra dreta i buscar més

amunt el canal d'aigua paral·lel a la

pista (5'), on hi ha un corriol molt
maco i ombrívol que el ressegueix.
Trobem, al cap d'una estona, una

bona vista aèria de Souliers (1.816 m).
Després de quasi una hora de corriol,

enllacem amb una pista que ens por
tarà de seguida vers l'estany de Roue.
És un indret preciós, envoltat de bos

cos on hi ha un pal indicador que ens

indica un belvédère (10') a mirador

sobre el Château Queyras i un altre

sobre les gorges del Gui!.

Des de l'estany, aga
fem el GR-5 cap a La

Chalp, tot passant pel
hameau de Les Mai

sons, o� hi ha una

bona font per beure.

La Chalp d'Arvieux

és un poble amb tots

els serveis. Cal des

tacar i visitar la coo

perativa de joguines
de fusta, creada l'any
1920.

Cal dir que si voleu resseguir íntegra
ment el GR-58, heu de continuar la

pista fins a Souliers i remuntar fins al

poble de Brunissard, on enllaça amb

el GR-5 que baixa a la Chalp
d'Arvieux, Lac Roue i Fort Queyras.

Col de Péas i Petit Rochebrune
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6a etapa

6è. La Chalp - Arvieux ville (1.550 m) 20' - Cabane de Fontouse (2.100 m) 1 h 50' -

Col de Fontouse (2.290 m) 2h 10' - GR-58 3h 20' - Col Lauze (2.200 m) 4h - refugi Furfande (2.293 m) 4h 20'

Refugi Furfande - Col Garnier (2.279 m) 1 h - pont sobre el riu (1.501 m) 2h 10' - Maison du Roi (1.269 m) 3h 40'

Petit Rochebrune

Des del refugi es contempla al front la

carena de la Font Sancte i, vers el sud,
el coll de Furfande per on passa el

GR-58. Agafem el sender en direcció

oest per passar pel mig dels xalets de

pastura de Furfande (30') en un esce

nari idíl·lic. Aleshores arriba el desvia

ment indicat del GR-58 cap a Ceillac

pel coll de Bramousse per tancar el

circuit circular del Tour du Queyras o

bé, agafar el GR-541 cap a la Maison

du Roi, porta d'entrada al Queyras.
Nosaltres vam seguir la segona opció,
ja que en aquest punt ens esperava el

transport fins a l'estació de tren de

Mont -Dauphin.

Aprofitem la tarda per visitar el Lac de

Sainte Anne (2.415 m), que amb les

seves 9 hectàrees de superfície és el

més gran del Queyras. Hi ha també

una capella dedicada a la patrona deis

fusters, al peu mateix de l'imponent
Font Sancte (3.371 m). S'hi accedeix

des del poble de Ceillac, agafant la

carretera que va per la vall de Mélèzet,
on a mig camí trobem a la nostra dreta

la Cascade de la Pisse (280 m de cai

guda). Des del pàrquing de Pied du

Mélèzet es pot agafar el GR-5 fins al

24 excursíonísme

7a etapa

llac Miroir (2.214 m) i continuar fins al

llac Sainte Anne en poc més de 2

hores. L'alternativa és anar amb cotxe

fins al final de la carretera, deixar el

cotxe al pàrquing de Charionde (2.022
m) i pujar a peu per un sender amb

marques grogues. Seguim el torrent

una estona fins que trobem un desvia

ment cap .a la dreta que puja directa

ment aillac (1 h 15'). Arribats a l'estany,
trobem el GR-5 que s'enfila cap el Col

Agafem el camí paral·lel per la dreta de

la carretera fins a arribar a Arvieux. Del

centre d'aquest poble surt un camí a

la dreta que travessa el riu per un pon

tet on hi ha un pal indicador que

assenyala el camí fins a Fontouse.

També indica una alternativa, que és

anar a Coll de Furfande (3h) enllaçant
amb el GR-58. Un cop al Coll

Fontouse, baixem per un sender en

direcció sud fins a la cota 1.950 (30').
S'ha de comentar que aquell dia vam

veure -amb binocles- molts chamois

a les falaises (parets o penya-segats)
que eren a la nostra dreta.

En aquesta cota trobem un camí cap

a la dreta fins a trobar-nos finalment

amb el GR-58 que puja precisament
de Brunissard i arribem al refugi.

Girardin (2.699 m) i baixa cap al sud,
vers la regió alpina de l'Haute-Ubaye.

AI vespre visitem el bonic i pintoresc
poble de Ceillac, inici i final del Tour du

Queyras, on dormim a Les Baladins.

una bonica gÎte d'étape. L'endemà al

matí, abans de tornar a Barcelona,
visitem la Fortalesa de Château

Queyras, reconstruïda per Vauban a

cavall dels segles XVII i XVIII.

Llac de Sainte Anne i pie de la Font Sancte



Recomanacions
• Nit a Mont-Dauphin: la primera nit vam dormir a la

Place Forte de Mont-Dauphin (1.050 m), a un parell de

quilòmetres de l'estació de tren de Ceillac. La vila
fortificada compta en l'actualitat amb un centenar

d'habitants i fou construïda per Vauban. Situat dalt d'un
turó que domina les valls del Guil i de la Durance, és
un indret molt recomanable de visitar i molt tranquil
on sembla que el temps no hagi passat. Fins i tot es

representa cada vespre l'espectacle Les Soldats du Roy
com si fos el segle XVIII.

• La Ulllée du Haut Guil: és molt interessant completar la
descoberta del Queyras amb una excursió per la Vallée
du Haut Guil, a les Sources du Guil. Agafem la carretera

que va de l'Echalp fins a la Roche Écroulée (1.780 m),
on hi ha un pàrquing. Continuem a peu per un sender

Com arribar-hi
• Amb cotxe: agafem l'autopista A-9 fins a Nimes Ouest, la

A-54 / E-80 fins a Aix-en-Provence i després laA-51 en

direcció a Gap. Un cop sortim de l'autopista hi ha una

rotonda i agafem la carretera cap a Tallard, enlloc d'anar cap
a Gap. Continuem per Emprun i Mont-Dauphin /

Guillestre (670 km,9 hores de cotxe amb parades). Des

d'aquí hi ha 15 km de corbes fins a arribar finalment a

Ceillac.

• Amb tren: agafem el tren cap a Montpellier i enllacem
amb Valence. Des d'aquí, agafem el tren de la línia Gap
Briançon fins a Mont-Dauphin Gare SNCF Des

d'aquesta estació hi ha dues línies d'autobusos que van

al Queyras: una que va per la conca del Guil (Guillestre,
Château-Queyras, SaintVéran,Abriès, l'Echalp) i una

altra a Ceillac (8.10h, 16.30h i 17.30h).

Cartografia Bibliografia
Topo-Guide du Tour du Queyras
GR-58 de la FFRP

www.queyras.com

www.pays-du-guillestrois.com

IGNTOP 25 Guillestre 3537-ET

(sector occidental) 1 :25.000

IGNTOP 25 MontViso 3637-0T

(sector oriental) 1:25.000

Château du Queyras

fins al gran Belvédère du Viso (2.133 m), sempre amb
l' omnipresent i escultural Viso davant nostre (lh.30').
Tot seguit hi trobem una bifurcació: un sender cap al

refugi del Viso (2.460 m, 2h 30' des del pàrquing) i un

altre que, cap a la dreta, segueix el riu directament fins a

les fonts del Guil i el llac Lestio (2.510 m, 3h 30').
Precisament per l'estany Lestio hi passen el GR-58C i

el Tour du Viso, senders que enllacen el refugi francès
del Viso amb el refugi italià Vallanta al peu del Mont

Viso, pel Col de Valante (2.815 m), que fa frontera entre

el Queyras francès i el Piamont italià. Aquest últim
GRP dóna tota la volta al Viso passant també pel refugi
Sella Quintino i pel coll de la Traversette (2.947 m), on

l'any 1497 es va construir el Pertuis duViso -el primer
túnel alpí- de 72 metres de llargària, que estava destinat
a facilitar el comerç de la sal entre França i Itàlia.

Mont Viso des del coll Rocca Blanca

JiVébs d'interès

Tour of the'Queyras, d'Alan Castle. A

Cicerone Guide www.chez.com/queyras/gite/

www.visages-voyages.comEd. Libris. Queyras-Ubaye - Carte

núm. 6 (surt tota la regió amb tots els

GR) 1:60.000

Randonnées sur les sentiers du Queyras.
Collection Rando-Évasion. Ed. Glénat
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El refugi del llac

d'Aubert 2.160 ru

increïble espai natural amb tots els

inconvenients de soroll, pol·lució i

altres.

Text i fotografies de Bernat Ros i Pasqual Garriga

El refugi es troba al cor del massís

granític del Néouvielle un espai natural

únic per la seva varietat de llacs i flora i

fauna. Aquesta riquesa bioclimàtica i

paisatgística va atraure prou l'atenció

per ser una de les primeres reserves

naturals a crear-se l'any 1935, ben

abans que el propi Parc Nacional dels

Pirineus al 1967.

me per crear preses i treure'n profit
hidroelèctric. L'any 1882 la primera
obra hidràulica dels Pirineus fou la

presa deillac d'Orédon, que encara es

pot veure actualment.

Després, a partir de 1945, vindrien les

altres grans preses com la del llac de

Cap de Long i finalment, al 1972,
l'obertura al públic de l'actual carretera

que va permetre l'accés dels cotxes i el

turisme massiu fins al cor d'aquest
Malauradament, l'abundor d'aigua i de

llacs ha motivat la intervenció de l'ho-

Malgrat totes aquestes agressions, el

massís manté la seva bellesa i singula
ritat, així com l'atractiu de tenir 13 cims

de més de tres mil metres, arestes,

parets amb vies d'escalada i multitud

de travesses i itineraris que configuren
un marc ideal per atraure muntanyencs
a aquest paradís dels Pirineus.

Refugi d'Aubert a l'hivern

Fitxa del refugi
• Nom: refugi delilac d'Aubert

• Altitud: 2.160 m

tancada que és un refugi per als guardes de la

Reserva Natural. Disposa d'un lavabo i font

d'aigua en una construcció exterior propera.
• Terme municipal: commune de Saint Lary

Soulan

• Situació: al costat de l'aparcament del final de

la pista asfaltada i a la vora de la presa i del

llac d'Aubert

• Accés a peu: des de l'aparcament delilac

d'Orédon surt un CaITÚ indicat que puja
directament alilac d'Aubert que passa per les

Laquettes. Resulta menys monòton que la

pista asfaltada. Són 304 m de desnivell i

1.30 h de camí.
• Pobles més propers: Aragnouet, Tramezaïgues i

Saint Lary Soulan

• Caracteristiques: refugi no guardat amb

capacitat per a unes 20 persones

aproximadament. Equipat amb lliteres de fusta

i alguns matalassos i mantes. Compta amb una

taula de fusta, algunes cadires i bancs. Disposa
també de llum elèctric alimentat amb plaques
solars. La mateixa construcció té una part

• Accés amb vehicle: des de la carretera del

túnel de Bielsa a Saint Lary Soulan, cal agafar
el desviament per pista asfaltada de muntanya
des del poble de Aragnouet Fabian i seguir les

indicacions de la Reserva Natural del

Néouvielle fins alilac d'Aubert.A l'hivern la

carretera d'accés resta tancada a la circulació

de vehicles pel perill d'allaus, però com que
no hi ha barrera, la gent continua per la

carretera fins on la neu permeti, que
acostuma a ser fins alilac d'Orédon o més

amunt, fins al final de la pista alilac d'Aubert,
quan s'acosta la primavera. A l'estiu, de juliol
a mitjans de setembre, el tram final de la pista
asfaltada des delilac d'Orédon al d'Aubert, és

de trànsit restringit i s'ha de pagar peatge.

Disposa de serveis d'autobús per accedir-hi.

• Activitats: excursions, travesses, senderisme,
escalada, bicicleta, esquí de muntanya,

alpinisme, etc.

• Cartografia:
Gavarnie, escala 1 :25.000. TOP 25 IGN.

Núm. 1748 OT

Néouvielle, escala 1 :25.000. TOP 25 IGN.

Núm.1748 ET

Bigorre, escala 1:50.000. CR núm. 4

Coordenades GPS:WGS84, 0,0



ltineraris
amb esquís

Ascensió al Pic de Néouvielle (3.091 m)

Desnivell: 941 m des deillac d'Aubert (1.300 m si sortim deillac d'Orédon)
Horari: 3.30 - 4.30 h des del llac d'Aubert

Dificultat: mitjana-alta. Cal tenir experiència en muntanya hivernal

Obrint traça sota el Ramoung (esquerra) i el Néouvielle (dreta)

Des del refugi deillac d'Aubert (2.150 m)
travessem pel camí de la presa i remun

tem en direcció SO uns pendents que es

van redreçant fins a arribar a la part supe

rior d'un espadat rocós que a l'inici de l'i

tinerari sembla que ens barra el pas. Aquí
girem a la dreta i, en clar flanqueig en dia

gonal ascendent per sobre de la barra

rocosa, arribem a la bretxa de Barris

(2.450 m), pas clau de l'itinerari que ens

permet travessar l'aresta que baixa del

cim de Ramoung i anar a l'altre vessant.

Trobem fites per arribar a la bretxa, però
és fàcil equivocar-se perquè el pas no és

gens evident. A més, és força habitual

treure's els esquís per fer el pas i cal anar

amb compte amb la sortida, que segons
les condicions de la neu pot presentar
dificultats.

Un cop superat el pas, continuem en un

llarg flanqueig ascendent en direcció 0-

NO seguint per sobre d'una sèrie de

replans i comes a mig pendent, deixant a

o
,

"0
"-

QI

la nostra esquerra la vall d'accés al pic de

Ramoung (3.011 m), fins a arribar a la

coma d'accés de la petita vall i glacera
del Néouvielle. Seguim per un costat de la

coma, sota mateix de la cresta d'Espade
que baixa des del pic de Néouvielle, per
anar guanyant alçada. A la nostra dreta

deixem l'impressionant bretxa de

Chausenque, que ens permet saltar a la

veïna vall de la Glère i anar al Turon de

Néouvielle (3.035 m).

Ataquem la pala final d'accés. El pendent
es va redreçant fins a assolir l'aresta NO

que baixa del cim mateix. Ja sense

esquís, ascendim per l'aresta amb alguns
passos de grimpada fàcil però alhora molt

aeris. Cal posar atenció a les dificultats

del terreny, variables en funció de les con

dicions de la neu. Finalment, assolim el

cim i unes espectaculars vistes de l'en

torn.

El descens es fa pel mateix itinerari des

crit i cal tenir en compte d'encertar el pas

clau de la bretxa de Barris, sobretot en

cas de boira o mal temps, per no trobar

nos els cingles rocosos que ens barren el

pas fins aillac d'Aubert.

Vista des de la pala final d'accés al cim

cap a l'est del Néouvielle
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Ascensió al pie de Ramoung (3.011 m)

Desnivell: 861 m des del llac d'Aubert
Horari: 3 - 4 h des del llac d'Aubert

Dificultat: mitjana-alta. Cal tenir experiència en muntanya hivernal

Aproximant-nos a la base del Ramoung

Sent com és el veí més immediat del pic
de Néouvielle, el cim de Ramoung hagués
pogut quedar oblidat en favor d'aquell,
però la seva punxeguda i altiva silueta fan

que no passi fàcilment desapercebut. El

seu ascens presenta major dificultat, ja
que per assolir-lo cal una delicada grimpa
da. La ruta des del refugi és exactament la

mateixa que ens porta al Néouvielle fins a

la cota 2.700 m, on deixem d'encarar la

bretxa Chausenque per remuntar la petita

28 exeurs ienísme
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vall que separa els dos cims. A mesura

que ens atansem a la base del Ramoung,
anem endevinant un corredor de neu que
ens porta al peu de la carena cimera. Cal

deixar els esquís al peu d'aquest corredor

a la cota 2.900 m, calçar-se els grampons
i remuntar-lo sense dificultat (350 aproxi
madament). Un cop dalt del corredor,
dominem la gran presa de Cap de Lang a

l'altre vessant. Ara falta el tram més deli

cat: hem de grimpar sobre grans blocs

granítics els seixanta metres verticals que

ens separen del cim. Ho fem mantenint

nos prop del fil de l'aresta SE.

Normalment no està gaire carregada de

neu tenint en compte la seva desprotecció
i verticalitat. No ens hem de deixar impres
sionar per aquesta verticalitat, ja que, si

sabem trobar els passos, veurem que es

tracta d'un 110 de dificultat. Dalt del cim, les

vistes cap a la resta del massís ens

recompensaran l'esforç.

Grimpada final sota el cim del Ramoung. Més avall s'aprecia el corredor d'accés



Ascensió al Turon de Néouvielle (3.035 m)

Desnivell: 885 m des deillac d'Aubert, més 200 m per la bretxa Chausenque
Horari: 5 - fi h des deillac d'Aubert

DificuHat: mitjana-alta. Cal tenir experiència en muntanya hivernal

.�- - - -

Iniciant el descens del Turon amb el Néovielle i la seva famosa aresta dominant-ho tot

Si bé la ruta des d'Aubert no és la més

típica per assolir aquest tresmil, presenta
I'al·licient d'haver de travessar en els dos

sentits la redreçada bretxa Chausenque,
l'únic punt feble en la llarga cresta

d'Espace que baixant del Néouvielle

separa la vall on ens trobem de la veïna

vall de la Glère. L'itinerari és comú amb el

del pic de Néouvielle fins a la cota 2.700 m,

on encarem amb un marcat gir cap al

nord l'evident pas de la bretxa. En

poques, però dretes voltes maria super
em el tràngol i des de 2.790 m admirem

la tancada vall que amaga darrere seu

Encarant els drets pendents de la bretxa Chausenque

(3 h). Baixem esquiant i intentem no per
dre més desnivell del compte, ja que als

2.650 m hem de tallar a flanc cap a la nos

tra esquerra i mirar de passar per sobre

dels tapats llacs Verts. Si ho fem bé, ja
haurem enfilat el nostre objectiu. En direc

ció S distingim clarament el vessant occi
dental del Néouvielle i, separats d'ell per
una marcada bretxa, els cims dels Trois

Conseillers i del Turon de Néouvielle.

Encarem aquests dos cims per les pales
de neu per fer cap a la glacera de

Maniportet. Trobarem segurament gent
que baixa per aquest cantó després d'ha
ver assolit el Turon per la seva carena occi

dental, ja que aquesta és la volta clàssica si

se surt del refugi de la Glère. Només trobem

un ressalt difícil per sobre deis 2.900 m per
sortir de la glacera i encarar les darreres

pales que porten directament al cim del

Turon. Si la neu no és fiable o està gelada,
és millor posar-se els grampons.

Assolit el cim de 3.035 m, culminat per un

gran vèrtex geodèsic fet de pedres, les

vistes cap al sud ens faran oblidar les

penúries de l'ascens. En destaquen el Pic

Long i el Campbiel, màximes altures del
massís. Retornem pel mateix camí.

Si bé les ascensions proposades són les

més evidents i temptadores des del refu

gi del llac d'Aubert, cal dir que també

cap al nord hi trobem molt boniques
esquiades que, si bé no porten a grans
cims, permeten fer-nos una millor com

posició de les valls on ens trobem. En

aquest sentit cal destacar l'ascens al coll

de Madamète de 2.509 m i al pic veí del
mateix nom que culmina a 2.657 m, fac
tible amb esquís en unes 2 h 30 min. i

amb grans vistes cap al nord. També es

poden ascendir els colls d'Aumar en 1 h
30 min. i la Hourquette d'Aubert de
2.498 m en unes 2 h.
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La història perduda
de Gratallops

Text í Fotografies de

Francisco Estadella

Ja fa uns quants anys, a la locali

de Gratallops, van sortir a la

llum unes restes arqueològiques
molt interessants que fins al

moment no han estat objecte de

cap estudi seriós. Han aparegut,

però, algunes informacions a lli

bres com Noms de lloc i de persona
de Gratallops, de Jaume Sabaté al

respecte: "Cal Merla, on en treure

les runes per edificar la nova Casa

de la Vila aparegueren uns pedes
tals, columnes i capitells de pedra
picada que evidenciaven que allí

s'inicià la millor construcció del

No sabem si van pertànyer
a una església, a un

santuari, o si són restes del
castell on segons la

llegenda es va refugiar la

reina d'Aragó

poble". Més o menys, A. G. Masip
diu el mateix al seu Breu estudi

d'una localitat catalana: Gratallops,
quan escriu: "A cal Merla, al cen

tre del poble, es desenterraren

diversos fragments de columnes i

capitells sense esculpir dels quals
hom n'ignora l'origen". No en

sabem res del seu origen: si van

pertànyer a una església, un san

tuari, o si pertanyien a l' època
bizantina, romana o si són restes

del famós castell on segons la lle-
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nostre recorregut a través del món

dels signes per unes mostres que

són, potser, les que ens parlaran
més íntimament de la naturalesa

humana, el seu origen i el seu des

envolupament.

A la nova Casa de la Vila aparegueren uns pedestals, columnes i capitells de pedra picada

És molt probable que davant la

simplicitat del traç i la importància
del seu missatge ens sentim parti
cularment esglaiats, perquè mai res

tan important ha estat expressat de

manera tan senzilla. Resulta evi

dent que per arribar a tal sublima

ció de la forma, era imprescindible
una saviesa fruit, potser, d'una pri
migènia i desconeguda revelació.

Elucubrar sobre la procedència de

tal informació és matèria sobre la

qual prefereixo guardar silenci,
deixant que altres, refermats en

una investigació que hauria de ser

genda es va refugiar la reina

Elionor Maria d'Aragó.

Ningú no s'ha fixat en un detall

que, encara que sembli insignifi
cant, pot ser la clau per desxifrar

l'origen d'aquests fragments arque

ològics. El signe que es troba a l'ar

cada del carrer de Dalt -del qual en

reproduïm una fotografia a la pàgi
na següent- pot ajudar a la inter

pretació d'aquestes restes. Segons
Joaquim Borràs, aquesta arcada no

es va descobrir a Cal Merla sinó als

seus voltants.

Aquest signe planteja molts inte

rrogants: pertany als signes quí
mics i alquímics? Als quatre ele

ments? És botànic, astrològic o

astronòmic? És bizantí o cristià?

Per trobar respostes, iniciarem el



El signe de la Creu Alçada

extremadament valorada, emetin

les seves teories al respecte. Per

això em quedo amb el signe cris

tià i en descarto la resta per a la

investigació.

És perfectament comprensible que
davant aquests signes -que certa

ment van ser matèria d' estudi i

d'iniciació a les escoles esotèriques
de Mesopotàmia, Egipte i Grècia

l' evolucionat i agosarat home

modern es lliuri a tota mena de

càlculs, ja que resulta impossible
rebutjar la influència que van

exercir els cultes solars i místics

d'Isis, Delfos i Samas sobre tantes

cultures passades i certs aspectes
de la nostra. Nosaltres ens limitem

a sentir un profund respecte pel
que aquells éssers privilegiats ens

van transmetre i intentem fer nos

tra la seva inquietud.

És bàsicament el monograma cris

tològic -que ja ha estat estudiat

per J. E. Cirlot a la seva obra

Diccionario de símbolos, per Luis

Monreal a lconogrcifía del cristianis

mo, i per José Manjarrés a

Arqueología cristiana- i els emble

mes representatius de la Trinitat els

que serveixen gairebé d'única base

per a la investigació. Naturalment,
un cop la religió cristiana va aban

donar la clandestinitat per conver-

tir-se en religió oficial, van aflorar

certs símbols -l'agnus-dei, el peix
i altres interpretacions basades en

els Evangelis- que van donar més

empenta a aquest tipus de mani

festacions plàstiques.

Posem per exemple el signe que

pertany a la simbologia de la

Trinitat i que s'interpreta de la

següent manera: la part superior
de l'esfera és Àsia, la línia vertical

representa la mar Mediterrània i a

dreta i esquerra se situen Àfrica i

Europa respectivament. L'art pale
ocristià (s. IV-V) representava el

Senyor portant l'esfera a la mà.

Posteriorment (s. VI-VII), es va

alterar aquesta representació i es va

convertir en un cercle sobre el

qual s'alçava una creu.

També és molt possible que

aquestes dues representacions tin

guessin el seu origen, més antic, en

És probable que ens

sentim particularment
esglaiats, perquè mai res

tan important ha estat

expressat de manera tan

senzilla

el símbol de la creu alçada que va

estar molt difosa en les primeres
representacions cristianes i que ens

recorda molt a la que es troba a

Gratallops.

Després de desxifrar aquest curiós

signe, creiem que queda conve

nientment demostrat que va per

tànyer a una església a santuari

que, després de nombroses fases de

construcció i modificacions, for

maria part d'una petita fortalesa.

Encara que això no significa que
anteriorment hi haguessin hagut

construccions ibèriques, discre

pem de les afirmacions de Jaume
Sabaté quan comenta que "es diu

que l'església vella era a la part alta

del poble, encara que són dades

orals sense gaire credibilitat i no

El símbol de la creu

alçada, molt difosa entre

els primers cristians, ens

recorda molt a la que es

troba a Gratallops

en queden restes que pugmn
donar-hi llum". No és, doncs,

aquest signe una prova fidedigna?
Jaume Ciurana, autor de dos inte

ressants llibres com són Ciurana,
topònim ibèric La Baronia

d'Entença: Falset, explica el següent
sobre el castell a fortalesa: "Tinc

molt present que, quan estava pre

parant el llibre sobre la Baronia

d'Entença, vaig trobar documen

tació que provava que a Gratallops
hi havia hagut una petita fortalesa

a un petit castell, però per raons

d' espai vaig supnrrur aquesta
informació ."

l ara, en referència a l' església diu:

"Segons les meves investigacions,
l'any 1423 va caure un llamp a

l'església i en va destruir una part."
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És de suposar que aleshores l'es

glésia va desaparèixer com a part
de la fortalesa i que se'n va edificar

una de nova a l' actual plaça de

l'Església, les obres de construcció

de la qual van acabar l'any 1767.

La qüestió és, doncs, si s'han des

cobert signes similars a altres loca

litats de la comarca de! Priorat que
corroborin els fets exposats fins

ara. Hem trobat dades molt inte-

ressants a Guia del Priorat, en la

qual e! seu autor Joan Asens fa una

ressenya del poble de Cabacés: "Hi

ha restes d'unes columnes de

pedra amb un capitell on hi ha

gravat un dibuix d'una rosa, evi

dentment d' origen molt antic,

perquè moltes altres pedres amb el

mateix dibuix i de les mateixes

característiques foren aprofitades
per a la construcció d'arcades

romàniques i gòtiques. A la porta

de la casa on hi ha una d'aquestes
petites columnes més ben conser

vades hi ha també una pedra, avui

tapada pel ciment de la façana,
amb e! dibuix d'un pa i d'un peix,
símbol utilitzat pels primers cris

tians i mostra evident que les

pedres havien format part d'una

església primitiva -derruïda, segu

rament, durant la dominació islà

mica- la qual haurem de conside

rar de l'època visigòtica."
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Guies d'alpinisme, escalada, esquí de muntanya,
Bn, 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.

• Situat als Ports de Beseit i al vessant
nord del Caro.

• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

sn, Engo�ats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tei. 937 591 234/608 736 714)
(tei. 972 145 107/646744669)

• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Serguedà.
• capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BIT, Escalada, Senderisme

• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejedes, SIT, Excursions,

Senderisme.

CASA A BORREDÀ (BERGUEDÀ)

(*) de l'octubre a nun; l'increment de preus és en concepte de calefaccíô i Ucoya
93 346 50 91 / 690 091 702 -

Aquest és el
teu equip

9€
Esquí carving + Fixacions

...

Esqui de �untanlja
Per la compra d'un equip

d'esquí de muntanya
_ ¡¿is

els crampons de REGAL

°rOIT'
Esqur H6rdic

Per la compra d'un
equip d'esqul de fons

,
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La primera expedició catalana

exclusivament femenina que va

escalar l'Everest forma part del grup
de setze candidatures que enguany
opten a convertir-se en Català de

l'Any. Aquesta és la cinquena edició
del popular premi que convoca El
Periódico de Catalunya.

Les quatre integrants de la cordada
femenina a l'Everest Núria Balaguer,
Maite Hemández (totes dues de la
UEC de Barcelona), Marisa Huguet
(de la UEC de Tortosa) i Sílvia
Ferrandis no van tenir-ho fàcil per

aconseguir finançament pel seu

projecte, però després de l'èxit de

l'expedició, la seva valuosa aportació

a l'alpinisme català està sent

reconeguda abastament.

Els altres candidats són l'antropòleg
Eudald Carbonell, el tenor Josep
Carreras, la directora de cine Isabel

Coixet, el dissenyador Custo Dalmau,
el gimnasta Gervasi Deferr, l'actriu
Núria Espert, l'actriu Laia Marull, el
científic Joan Massagué, el president
del Palau de la Música Fèlix Millet,
l'escriptora Asha Miró, el campió del

món de motociclisme Dani Pedrosa, el
futbolista Carles Puyol, l'escriptora
Rosa Regàs, el cantautor Joan
Manuel Serrat i el pintor Antoni Tàpies.

L'elecció del Català de l'Any

s'efectuarà en dues fases. En la

primera, els lectors del diari escolliran

els cinc candidats més idonis

mitjançant els seus vots. Les cinc

personalitats més votades pel públic
seran finalistes per a l'elecció

definitiva, que serà responsabilitat
d'un jurat convocat expressament per

El Periódico de Catalunya.

A més del reconeixement social al

seu treball, el guanyador del Català

de l'Any rebrà una escultura

especialment dissenyada per l'artista

Meritxell Duran per a aquest
certamen. L'entrega de premis serà

el 25 de gener del 2005.

Dones Everest 2004, candidates al premi Català de l'Any

MANIFEST DE LA FEEC SOBRE ELS RESCATS

EN ZONES DE MUNTANYA

El Govern català ha presentat al Parlament de

Catalunya el projecte de les mesures financeres

que acompanyen al també projecte de

pressupostos del pròxim any _ 2005. Entre les

mesures proposades s'inclou una nova taxa que
s'aplicarà als rescats en zones de muntanya,
quan sigui a causa de conductes imprudents o

temeràries.

En relació a la proposta, la Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya (FEEC), com a màxim repre
sentant de les més de 300 entitats excursionistes catala

nes i de més de 21 .000 esportistes federats que practi
quen els esports de muntanya ha fet públic aquest
manifest:
1 Encara que no sigui tasca de la federació valorar la

procedència de l'establiment de taxes que gravin els
serveis públics, volem denunciar el greuge comparatiu
que patirem, com a catalans i com a muntanyencs, si

quedem sotmesos al pagament dels rescats. Com a

catalans el greuge es posa de manifest quan prenem
en consideració que els nostres veïns d'altres comuni
tats en cap cas han de pagar el rescat t, a més a més,
està a càrrec de la Guardia Civil que la paguem entre

tots. Com a muntanyencs ens creiem discriminats ja
que tan sols es preveu el cobrament dels rescats en

''zones de muntanya" i no en altres espais de la nostra

geografia on es poden produir les mateixes situacions

"imprudents a temeràries" (mar, platges, rius, torrents,

pantans, coves, avencs, etc.).
2.No podem acceptar de cap manera que l'amenaça de

cobrament dels rescats ens dificulti tant la pràctica indi
vidual del nostre esport, com el desenvolupament de

les activitats socials de les nostres entitats. No es pot
oblidar que som esportistes i els primers interessats en
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que la pràctica del nostre esport es faci en les màximes

condicions de seguretat.
3.oenunciem que la manca de precisió en que es pro

posa l'establiment de la taxa no permet una distinció

clara entre l'esportista que vol assolir una nova fita, que

sempre té un tise. i desgraciadament pateix un acci

dent, i la persona que sense cap preparació accedeix
a la muntanya. Oui i com determinarà l'existència de

"conductes imprudents i temeràries"?
4.Som conscients que els serveis de rescat han d'inter

venir massa sovint en situacions originades per perso
nes que van a la muntanya sense la preparació i equi
pament adequat, en circumstàncies que es podrien
resoldre amb uns mínims coneixements. Creiem que

per evitar aquestes intervencions motivades pel desco

neixement i abús, s'haurien de realitzar campanyes de

sensibilització i prevenció dirigides especialment a les

persones que no són practicants habituals de les acti

vitats a la muntanya i que ocasionen la majoria de les

intervencions dels equips de rescat. Per a la realització

d'aquestes campanyes ens posem totalment a dispo
sició de l'administració.

5.La prevenció d'accidents en. la pràctica dels esports de

muntanya s'ha de fonamentar en la formació dels prac
ticants. Aquesta ha estat una tasca constant de les
nostres entitats i federació, i és actualment la nostra

principal preocupació i objectiu. Lamentablement no

sempre tenim facilitats per tirar-la endavant i en aquest
moments topem amb una normativa legal que dificulta

a la federació la formació dels instructors voluntaris de
les entitats.

Per aquests motius, demanem:
1 .Oue s 'estableixin les corresponents mesures per tal que

el possible cobrament dels recats no afecti als esportis
tes federats practicants dels esports de muntanya i es

clarifiquin les situacions en que es podrà aplicar la taxa.

..
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2.Que regularment es facin campanyes preventives infor
mant dels riscos d'afrontar les activitats a la muntanya
sense la preparació física i la formació tècnica adequa
da, i de la necessitat d'informar de les condicions
adients per a la seva pràctica. Campanyes dirigides
especialment a les persones que no són practicants
habituals.

3.Que se'ns facilitin les eines per ajudar-nos en la nostra

tasca formativa dels esportistes que volen practicar els

esports de muntanya amb la preparació tècnica ade

quada i les màximes garanties de seguretat, única
forma de minimitzar els accidents de muntanya.

ZANSKAR GUANYA EL FESTIVAL DE CINEMA
DE MUNTANYA 2004
El Jurat del 22è. Festival Internacional de Cinerna de

Muntanya i Aventura de Torelló ha atorgat al filrn francès

"Zanskar, le chernin des glaces" el prerni rnés irnportant
del certarnen: el Gran Premi Vila de Torelló. La pellíoula
francesa explica les relacions que s'estableixen entre els
homes de la regió de Zanskar, a I'Himàlaia.

Palmarès:
• Gran Premi Vila de Torelló Flor de Neu d'Or a:

"Zanskar, le chernin des glaces", d'Anne i Erik Lapied.
França.

• Premi FEEC i Flor de Neu de Plata a la millor

Fotografia: "Zanskar, le chemin des glaces", d'Anne
i Erik Lapied. França.

• Premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor Guió:

"Touching the void", de Kevin McDonald. Gran

Bretanya.
• Placa FEDME al millor film d'un realitzador

Espanyol: "Les coses importants tenen un camí
lent", de Jaume Altadill. Espanya.

• Premi del Jurat i Flor de Neu de Plata: "Cald Haul",
de Karen Barber. Gran Bretanya.

• Premi al rnillor Film Ecològic i Flor de Neu de Plata:
"Alone across Australia", de J. Muir i I. Darling.
Austràlia.

• Premi Gran Valira al rnillor Filrn d'Esports de

Muntanya i Flor de Neu de Plata: "Inta the Tsangpo
Gorge", de Scott Lindgren. Estats Units.

• Gran Premi Fundació Caixa de Sabadell al millor
Film de Muntanya i Flor de Neu de Plata: "Sur le fil
des 4.000", de Gilles Chappaz. França.

• Premi Temps d'Aventura (TVC): "Hidrofilia", de Jesús

Bosque. Espanya.

.
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Excursions per la

La serralada dels Alps, de 1 .300 quilòme
tres de llargada, forma un arc més o

menys continu de massissos que s'este
nen des del mar Adriàtic fins al Mediterrani.
Les muntanyes alpines fan frontera entre

Eslovènia, Àustria, Suïssa, França i Itàlia.
La topografia abrupta i complexa de la
serralada, d'un extrem a l'altre dels seus

límits, forma una gran diversitat de regions
sovint aillades les unes de les altres, fent
del conjunt dels Alps unes muntanyes amb
una gran riquesa lingüística. Cada país que
conflueix als Alps té una o més llengües i

dialectes propis. El cas més exemplar d'a

\ questa diversitat és Suïssa, En aquest petit
país s'hi parla francès, alemany, italià i

romanx, llengua retoromànica parlada al
cantó deis Grisons. A la resta de països
s'hi parla eslovè a Eslovènia, alemanya
Àustria, francès a França i italià a Itàlia,
amb diferents varietats dialectals que fan el

mapa de les llengües alpines encara més

complex.

AI viatger li serà de gran utilitat conèixer

aquestes llengües per connectar millor
amb la gent dels països alpins. A nosaltres
els excursionistes, saber llengües alpines,
a més de millorar l'empatia amb els habl-

, .

toponimia alpina) primera part
Per Ramon Boter de Palau

tants d'aquestes contrades, ens serà útil
conèixer una sèrie de paraules específi
ques del medi muntanyenc. Saber deter
minats mots ens serà particularment inte
ressant a l'hora de comprendre a què fan
al·lusió determinats noms de lloc i, de
retruc, ens facilitarà la correcte interpreta
ció de mapes i guies. Ara us suggerim un

parell d'excursions, a la regió occidental
dels Alps Penins i als Alps Bernesos, mas

sissos alpins que tenen com a denomina
dor comú la toponímia en alemany.

Si anem d'excursió per la regió de

Zermatt, als Alps Penins, ens endinsarem

per la Mattertal, o vall de Matter en català.
Des del fons d'aquesta vall, si el cel és del
tot serè, veurem el famossísim Matterhorn,
o Qiç de Matter en català, o Cervino en ita
lià. Des de Zermatt mateix agafarem el cre

mallera que mena fins a Gomergmt, o

cresta del Gomer. I si des d'aquest indret

desitgem pujar al cim més alt del massís
del Monte Rosa, farem -si hi ha sort- el
Dufour Spitze, o punta Dufour, que amb
4.688 m és el cim més alt de Su'lssa. En un

dia ben clar des d'aquest cim veurem

l'Adlerpass, o coll de l'Adler (o de l'àliga),
collada per travessar cap a Saas Fee. Una

altra excursió molt interessant pot ser una

esquiada al massís de la Jungfrau (dona
jove o verge Maria), als Alps Bernesos.

L'aproximació la fem per Interlaken (entre
llacs), població situada entre el Thuner See

(llac de Thun) i el Brienzer See (llac de

Brienz). D'Interlaken agafem el cremallera,
passant per Wengen, fins a la

Jungfraujoch (o gQ@ de la Jungfrau), per
un recorregut subterrani per la paret nord
de l'Eiger (ogre). A la sortida del cremallera
de la Jungfraujoch, a més de 3.400 m

d'alçada, iniciem un descens amb esquís
per la gelera de la Jungfraufim, o en català

gelera de la congesta de la Jungfrau.
Aquesta espectacular gelera ens portarà al

glaciar més gran de l'Europa continental,
l'anomenat Gross Aletschgletscher, o 9l-ª:
ciar gran de l'Aletsch, de 25 quilòmetres
de llarg i amb un gruix màxim de gel pro
per als 800 m a la Konkordiaplatz� de
la Concòrdia). I, finalment, si el descens
amb esquís arriba a bon port, arribarem a

Riederalp, en el cantó del Valais (o millor dit
cantó de Wallis perquè a Riederalp parlen
alemany).

amb la ccuccoeco del Centre
de Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

exeursjenísme 35
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Unión Excursi nisto de Cotoluña
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X.A MARCHA EXeU SIONISTA
-

DE REGULARIDAD POR MONTANA
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TEAT O BORRAs
(URQUINAONA)

20 iunio, a las1015 mañana {Fiesta del Corpus)

JOSE HENID (protagonista de ALTER EGO) recitará pel10nalmente unas poesfas

REOITAL DE DANZAS
FOLX ORICAS POPULA ES

a cargo de los almnnos de la

ASOCIACION EXCURSIONISTA DE ETNOGRAFlA y FOLKLORE (A. E. E. F.)
DIreccIón: JUAI RICAU CASAJUANA

Demostración de Gimnasio de Ornamentación a cargo del
CENTRO GIMNÁSTICO BARCELONÉS

- ,_ -

CONCIERTO DE CANCIONES CORALES por la

Capilla M·usicaf Nuestra Señora de Nuria·
(de U. E. C. • Gracia) que dirige el maestro PED R O JO R O A

Invitaciones en todas ICls DelegCldone.
de U.E.C. a pClrtir del dfCl 3 de Junio



 



Descripció: D'entrada cal dir que aquesta ascensió

pot fer-se en Lill sol dia o bé fer nit a la Restanca,

dividint així e! desnivell total en dues parts quasi
iguals. Sortim d'on sortim, seguirem normalment

amb els esquís als peus remuntantValarties, resseguint
la base de! Montardo i aviat amb el Tuc de l'Estanh

de Mar com a te!ó de fons. El Pont de Rius a 1.647

m és al final de la pista i no cal buscar cap pont ja
que no n'hi ha. El carni d'estiu s' endinsa al bosc

amb marques de GR. Nosaltres podem seguir-lo, tot

i que probablement trobarem més traces

d'esquiadors per les àmplies pales que hi ha fora del

bosc, exposades, això sí, a allaus de tota mena després
de fortes nevades. Quan distingim el mur de la presa

caldrà anar al seu costat dret per superar-lo. D'alli

podem anar al refugi o seguir amunt sense travessar

la presa. Primer un curt ressalt ens situa al lloc on hi

havia l'antic refugi i tot seguit haurem de superar

Descripció: Aquest recorregut ens permet gaudir
d'unes espectaculars vistes sobre la Noguera i les

comarques veïnes, creuar el Congost de

Montrebei i comprovar que e! Montsec es punt
de referència per als practicants de parapent, ala

delta i de l' escalada.

Sortim des del cementiri d'Àger per la pista que

ens porta al Coll d'Ares, punt d'enlairament d'ala

deltes i parapents. La pujada, d'uns 15 km, ens fa

guanyar 800 m de desnivell de manera constant

per una pista en bon estat. Un cop a dalt, tenim

l'opció de pujar al cim de SantAlís de 1.676 m,

punt culminant del Montsec d'Ares des d'on

tenim bones vistes pels quatre costats, i tornar al

coll per començar el descens per pista en bon

estat fins a la collada de la Fabregada. Aquí tro

bem una carretera asfaltada que agafarem cap a

l'esquerra i que en pocs quilòmetres ens porta al

poble d'Aisamora on s'acaba l'asfalt.A Alsamora

Descripció: Es tracta d' un ascens suau i progressiu
factible amb raquetes, però la gran longitud de la

vall fan preferibles els esquís per estalviar energies
a la baixada. El més probable és que comencem

carregant els esquís al coll, atesa la cota de sortida

relativament baixa. De l'aparcament seguirem la

pista principal que remunta la vall, primer entre

avellaners i freixes, tot trobant marques de GR i

amb el Peiraforca indicant el fons de la vall. El

bosc deixa pas a les pastures i a la cota 1.950 tro

bem la cabana de pastors de Campcardós, lliure i

oberta a l'hivern (lh 45 min). Aquí la vall s'ei

xampla i apareixen nous cims, sobretot a la nostra

dreta. Passem per un gran pla on s'amaguen gelats
els estanys Gros i Petit. Tot seguit la coma es

redreça i distingim al fons la Portella Blanca

d'Andorra, coll de confluència dels tres estats, i

més a la seva dreta tot seguint la carena destaquen
els pics d'Envalira.A la cota 2.400 m cal fer un

marcat gir en direcció N i encarar el port de

amb un parell de ziga-zagues una forta graonada

que ens deixarà ja sobre elllarg llom i les pales de

neu que es desprenen del nostre cim. Les vistes de

tota la capçalera d'aquesta vall són de les que paguen

la pena, dominades al fons pe! Besiberri de! Nord.

Més endavant apareix sota nostre l'enorme estany de

Mar que dóna nom al cim. Superada una inflexió

delllom, a 2.610 m apareix la darrera pala
que baixa força dreta d'una enforcadura que

es forma entre la punta SW i e! cim

principal. Pot fer-se amb esquís, però
sembla més segur remuntar-la amb els

grampons.Assolida l'enforcadura a 2.725

m, seguim a peu per l'aèria i llarga aresta

que porta després d'un pas de no al cim

principal. Qui vulgui assegurar-se e! cim

farà bé d'encordar-se. En època hivernal

és freqüent aturar-se abans del punt més

alt, allà on la prudència de cadascú jutgi més oportú.
En e! descens, les pales entre els 2.100 m i e!s 2.600

m són d'allò més memorable.

.,

.

........ Pasqual Garriga

destaca la part antiga del poble i la torre de guai
ta mig en ruïnes. Continuem per pista fins a

l'extrem nord del pantà de Canelles, on una

cruïlla a mà esquerra ens porta al pàrquing i

zona de pícnic que ens dóna accés al Congost.
Aquí deixem la pista i comença el sender.

Arribem a un pont penjat, el creuem i en pocs

metres ens situem a l' entrada de l'espectacular
congost. Un cop creuat el congost ens tocarà

empènyer la bicicleta pràcticament fins al refugi
de Mas Carlets. Des d'aquí agafem un carni pla
ner direcció a Corçà que en poca estona ens farà

baixar per un sender per posar a prova la nostra

destresa amb BTT. Tot seguit remuntem uns

metres arrossegant la bici fins a l'ermita de la

Pertusa, on trobem una pista que ens porta a

Corçà i des d'aquí tornem a Àger per una carre

tera secundària.
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David Casalprim �spaibici

Fontnegra, deixant sota nostre a l'esquerra l'es

tany Negre. Optarem per encarar el coll a direc

tament els Pics d'Envalira segons l' estat de les

pales, força inclinades. Un cop sobre

la pala, suaus pendents ens porten
als dos cims, el pic Negre Pic Blanc

d'Envalira de 2.821 m que
(2.724 m)

domina el Pas de la Casa i el

Pic d'Envalira de 2.827 m.

En principi el retorn el

farem per on hem pujat.
Podem, si ho preferim i

hem previst un cotxe, fer

una baixada molt més interes

sant, tot i que més curta, cap al

Pas de la Casa des del proper Port

de Fontnegra de 2.659 m. Atenció

a la sortida des del coll! Anirem a

passar vora l'estany d'Abelletes i farem

cap a les pistes d'esquí.

Pasqual Garriga



Història de la divisió comarcal

Jesús Burgueño
273 x 292 mm, 212 pàg. n·lustrat amb

mapes; color

Ed. Ratae] Dalmau. Barcelona, 2003

Un bon gestor ha de conèixer a fons el

que administra, tal com diu la dedicatòria

d'aquest llibre amb una cita d'Antoni

Rovira i Virgili: "Dividir millor,
administrativament, la nostra terra, ajuda a

unir-la millor espiritualment".
Jesús Burgueño en fa una història tan

completa que costa descriure-la en quatre
ratlles. Fa referència als noms de les

comarques 'catalanes que tenen

reminiscències de tribus ibèriques, de

municipis romans, de comtats i bisbats

carolingis i al fet que en l'actualitat una via

de comunicació, l'atracció d'un gran

mercat, un port de mar, pesen més en la

vida d'un poble que tots els límits antics i

oblidats de comtats, vegueries i

corregiments.
L'autor comenta i mostra les divisions i

mapes a través dels segles: Jeroni Pau

(1491), Francesc Calça (1588), Pere Gil

(1650), Catalunya provincia única dividida

en Vegueries i Bisbats (1708), partits
judicials (1820), Corregiments i Alcaldies

majors (1829-1839) ... I així fins a arribar a

les aportacions dels excursionistes Antoni

Cebrià, Bases de Manresa, Francesc Flos i

Calcat, Norbert Font i Sagué, César August
Torras, Congressos Excursionistes, Blasi,
Faura, Santaló, Iglèsies, Rendé, Campalans
a PauVila. També hi tenen lloc els treballs
de la Ponència de la Divisió Territorial

(1931-1936) amb els parers, conclusions i

interpretacions de la comarca natural,
ètnica, històrica, de mercat, popular,
administrativa i geogràfica.
L'obra finalitza amb un estudi de cada

comarca amb els antecedents

administratius, les denominacions

proposades i un mapa.
Davant de l'Informe sobre la revisió,
conegut com l'Informe Roca, cal conèixer

tots els detalls que forneix Jesús Burgueño
i reiterar una vegada més que el mapa
comarcal no pot ser un fòssil, sinó que
hem d'adaptar-lo sempre que calgui a les

necessitats del moment històric.

Jaume Ramon i Morros

Montserrat Cara Sur

Luis Alfonso i Xavier Bux6

Supercrack Edicions, 2004

190 x 140 mm, 307 pàg.; tot en color

Una nova guia d'escalada de Montserrat?

Doncs sí, i en aquest cas quelcom més: un

laboriós treball que resseguint la mateixa

filosofia del clàssic Montserrat Pam a pam,
de Josep Barberà, fa una exhaustiva

compilació de totes les vies traçades al
vessant sud d'aquesta muntanya i a l'esglaó
inferior.

Algú l'havia de fer, i en aquest cas ha estat

la cardada incansable d'en Luichi,
recolzada amb la collaboració d'una bona

colla d' escaladors coneixedors i entusiastes

d'aquesta muntanya.
Els autors aconsegueixen una guia
atractiva, organitzada, molt ben dissenyada,
amb bons gràfics i adequades descripcions
que aporten la informació necessària per a

conduir a bon port qualsevol itinerari.

Fullejant-la, ens adonem que el recull

d'escalades és ampli i variat. Hi trobem vies

esportives, clàssiques, fàcils, molt difícils,
d'aventura, a prop, llunyanes i fins i tot

algunes de "místiques".
Un llibre molt recomanable, imprescindible
en la llibreria de qualsevol escalador

apassionat de les parets i roques d'aquesta
muntanya, i que probablement restarà com

un referent per a posteriors estudis i

reculls.

Óscar González

El Regiment Pirinenc núm. 1 de

Catalunya
Jaume de Ramon i Vidal

250 x 178 mm, 296 pàg. iliustrat

Ed. Rafael Dalmau, 2004

L'autor, en Jaume de Ramon iVidal, que

per edat podia ser nét dels "pirinencs",
havia estat company de moltes de les seves

anades a les marxes de veterans arreu de la

península, havia sentit contar les seves

vivències excursionistes de primera mà,
havia estat iniciat a l'esquí i esquiat amb

ells per la Molina i Ceder. .. Per això el van

escollir per redactar-ne la història. Aquí la

tením, després de dotze anys de recerca i

comprovacions buscant el perquè, el com

de la diàspora, els fets i el retrobament

d'uns arnícs que van lluitar amb coratge

per unes il-lusions mai assolides.

La història comença molt abans, potser des
de l'inici de l'excursionisme català. Segueix
les diferents tendències d'una joventut que
cercava el mateix resultat final: la

constitució d'una força alpina amb uns

nous plantejaments malgrat la

incomprensió de sempre que els va separar
i perseguir pel fet de ser catalans.

Seguint pas a pas la ruta dels "pirinencs"
ens trobarem immersos dins la història de

Catalunya, en uns moments crucials per a

l'esdevenidor del nostre poble.

Guifré del Bastareny

excursienisme 39
324



� Webs de muntanya
Catalunya, parc a parc per Eduard Soler

La situació privilegiada de Catalunya dins el món -a mig camí entre

les zones tropicals i les zones àrtiques- junt amb la seva accidenta

da orografia en un espai tan limitat li confereixen una gran diversitat

natural on conviuen espais amb característiques properes a les del

nord d'Àfrica amb d'altres més pròpies del centre del vell continent.

Tot això -acompanyat d'una intensa ocupació i explotació del territo

ri des de temps immemorials per part de l'home que ha actuat modi

ficant i alterant en gran mesura un paisatge singular- ha fet neces

sària la creació d'espais naturals protegits per les institucions a fi de

preservar aquest medi tan valuós que ens envolta.

Una de les millors maneres de conèixer la geografia catalana i la

seva fauna i flora més representatives és, precisament, recórrer

aquests espais naturals protegits. Sovint pensem en escapades a

països llunyans o a muntanyes més enllà de les nostres fronteres,
oblidant o, en el millor dels casos, deixant per a l'endemà, allò que
tenim tan a prop nostre. Actualment a Catalunya disposem de 144

espais naturals protegits, repartits entre les diferents modalitats, és a

dir, parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacio

nal i reserves naturals.

Per introduir-nos de ple en el tema podem consultar la web del

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de

Catalunya,
cmImJ!m.'ifJ Allí hi trobarem un mapa de situació i la llista dels parcs

nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional, espais
d'interès natural, reserves naturals i marines, amb enllaços a cadas

cun d'ells. A més, podem accedir també a les pàgines respectives
dels centres de documentació, consultar la legislació vigent d'espais
naturals o, fins i tot, el manual tècnic de les seves senyalitzacions.
Però bé, anem al que més ens interessa que és com recórrer

aquests espais. La major part de parcs es descriuen a partir d'una

fitxa en la qual trobem les dades, activitats, patrimoni, gestió, itinera

ris a peu o amb BTT i altres informacions d'interès. D'altres tenen

enllaços especials, com és el cas del parc natural de Montserrat

,la reserva

http.//www.gencat.netlmedlnatural del Delta del Llobregat
11::.II=.u1l:ol.:l1:&l1Ull', o el parc natural de la Serra del Montsant

&iIlm'llmtQj.g¡.!I1 enhttp //www.gencat.net /medlamb/parcs/montsantl
format pdf.
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Una altra porta d'accés es troba a la pàgina de la Diputació de

Barcelona , malgrat que aquí
trobem alguna que altra incoherència en la catalogació del que són

parcs naturals o simplement espais protegits. En definitiva, qüestions
administratives que no ens pertoca dilucidar. Aquí, però, només hi

trobem aquells espais l'administració del quals depèn de la Diputació.
El més destacable d'aquesta web són les fitxes dels parcs amb uns

plànols interactius ben acolorits i els accessos als següents apartats:
medi físic, vegetació, fauna, ocupació humana, patrimoni arquitectò
nic, equipaments i serveis, excursions i activitats.

Arribats aquí, si ja tenim ganes de posar-nos a caminar sense espe

rar més, podem anar a la pàgina de la FEEC Iilill:llllm!i!i!líl?ISa!ilID
• .'. • • I. ••• on ens

proposen un recorregut circular de vint-i-vuit etapes, no gaire llar

gues, que enllaça tots els parcs gestionats per la Diputació de

Barcelona. Cada etapa es descriu mitjançant una completíssima fitxa

en la qual trobem des de les dades de l'entitat coordinadora del tram

fins a la descripció de la ruta, quilòmetre a quilòmetre, passant per la

informació de la dificultat, durada, desnivells, fonts, serveis, trans

ports, llocs d'interès i un gràfic de l'etapa.

Parcs de catalunya
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I no podem acabar aquesta secció sense parlar de l'únic parc nacio

nal, és a dir de l'Estat, que trobem a casa nostra: ens referim al Parc

Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. AIililI:lfl.!i!i!lliI!1al=1
m!ll!lËmI!!liUI.l1¡mldnt!JImlIWŒlIilmE1li1J!ID., hi trobem tota la informa

ció que necessitem per trescar-hi: situació, flora i fauna, riquesa, eco

logia, refugis, accessos, i un apartat d'excursions amb un mapa

topogràfic on trobem els itineraris perfectament identificats amb dife

rents colors.
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Pel que fa a la resta de parcs, gairebé tots ells tenen les seves prò
pies webs o enllaços associats des de l'entorn on s'ubiquen, ja sigui
aquest província, comarca, població ... Però, descobrir-los és una

tasca que us deixo a vosaltres, tan fàcil com posar el nom del parc en

el cercador, i navegar...

Fins a la propera!

40 excursjenísrne
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ESPORTS MUNTANYAD E

ESCALADA
TREKKING

ALTA MUNTANYA

RAIDS
ESQUf DE MUNTANYA
LLOGUER MATERIAL

GR ERO

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 418 10 87
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