
�
.. '.



EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
CATALANA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de Jes Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Te/èfon 93 454 32 47 - 08011 Barce/ona
www.unioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

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

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

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65

08011 Barcelona

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

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 10 12

08014 Barcelona.

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

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

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa
e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona
www.uechorta.net
e-mail: secretaria@uechorta.net

MATARÓ

Nou,29
Telèfon 93 796 14 30
08301 Mataró

www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA
Encarnació, 131-133
08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.org
e-mail: secretaria@uecgracia.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49
Telèfon 93 377 94 52

08940 Cornellà de Llobregat
e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18
08695 Bagà
www.uecdebaga.bergueda.org

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71
43500 Tortosa

www.uectortosa.org
e-mail: info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT

Plaça Blanes, 7
Telèfon
08820 El Prat de Llobregat
www.gueb.de/uecprat
e-mail: uecprat@terra.es

VALL DEL TENES
Barcelona, 25
Telèfon 93 841 6450
08186 Lliçà d'Amunt
e-mail: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

NORMES DE PUBLICACiÓ

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646 744 669 - 972145107
internet: www.xaletuec.com
e-mail: info@xaletuec.com

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

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. móbil617 80 8816 - 977267128

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió

Dani i Rocío - Tel. 677828038

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
VEe de Sants - Tel. 933 325 494

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

Les persones que vulguin col·laborar amb el seus treballs o opinions a la revista Excursionisme han de tenir present els següents aspectes forma/s:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han de sobrepassar
els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han de lliurar amb disquet
informàtic o bé mecanografiats. Els articles aniran encapçalats pel
títol i firmats pels seus autors. S 'hauran d'adjuntar de 4 a 12

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

fotografies ennumerades (preferiblement en diapositiva), les quals
hauran d'anar acompanyades amb el text de peu de fotografia. La
resta de material gràfic (croquis, mapes, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent text de peu.

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: Correu electrònic:
Consell de redacció de la revista Excursionisme A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 576 1 r 2a Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es
08011 Barcelona Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda al Tel. 934 543 247



núm.325

Març-abril 2005

Editat per: Unió Excursionista de Catalunya

Direcció: Manel Miarnau

Subdirecció: Marc Janeras, Lluís Catasús

.-

Consell de Redacció: Concepció Arnau, Ramon
Boter de Palau, Beatriz Forés, Pasqual Garriga,
Jordi Martorell, Bernat Ros, Jaume Ramon,
Eduard Soler i Hèctor Verdú

Redactora en cap: Ester Castellano

Col.laboradors: Ramon Pascual

D' 'fi' 'R b rt M
. BlanevetaIsseny gra c I CroqUIS: o e aSlp "'o, """0'

Reproducció digital: Sorrosal, S.A.

Producció: Grafime, Tot Gràfiques Gea, S,L.

Fotografia portada:
Pasqual Garriga
(Baixant del coli de la Haute Roule

cap el coll de Rinoso, Còrsega)

Dipòsit legal: B-14.822-75

Assessorament lingüístic: Centre de
Normalització Ungüfstica de Barcelona
Delegació de l'Eixample

excursionisme

és membre de:

A.P.P.I.C
.....5SÔCl¡\.CIÔ
«eeccc-s

"UIt>eIQU�S
tN Cio. r�d"
.....

Pàgina web
Manteniment de la pàgina web: Maite Sastre

Prohibida la reproducció total a parcial dels textos i

fotografies publicades a ia revista sense l'expressa
autorització dels autors,

Els articles publicats a excursionisme reflecteixen només

"opinió dels autors, no forçosament la de la UEC.

O\aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars des de la junta ... 2/ editorial 3/ refugis 3D/notícies i activitats 34

llengua i muntanya 35/ l'àlbum 36/ ressenyes 37/ novetats editorials 39

webs de muntanya 40

4/8

Còrsega, esquiar
entre dos mars

per P. Garriga

12/17

Viatge al cor d'Euskadi

per E. Soler

18/19
Escalada al Roe Ponent

per J. Gelabert i B. Costillas

20/21
La UEC de Bagà
clou el seu cinquantenari
per J. Ureña i E. Berenguer

22/23

50 anys
d'excursionisme al Port

per D. Polo

24/25
Entrevista a

Kurt Diemberger,
alpinista
"Les expedicions comercials prostituei
xen la muntanya"
perB. Forés

26/28
---

Marxa de Sants

per J. Caru/!



141.rgil"'li_� &

Silenci, si us plau

Ens horroritza
el caire

d'apropiació
d'espais

i de patrimoni
comuns sols

per divertiment
i benefici

econòmic
d'uns pocs

2 excursiorusme

325

<< Caiguda vertical de cinquanta metres. Aterratge perfecte. Una explosió gegantina de neu pols.
El soroll infernal s'allunya i resten al cim quatre figures amb quatre fustes de snowboard. Encetaran la gran

muntanya amb una alegria immensa, serpentejant fins allímit, deixant escórrer l'adrenalina que s'ha carregat
en deu minuts. Però abans, una motoneu per a cadascú els ha transportat fins a l'helicòpter que els ha

situat en el que ells han dit "maleït cim»

Auesta "sió amb què he volgut encapçalar
aquest text ja va inquietar fa temps el món dels

muntanyencs i alpinistes als quals, amb

menyspreu, se'ls anomena "puretes romàntics".
Però el cert és que, per més definicions, apel-latius
o adjectius que ens vulguin adjudicar, als que hem
fet de la muntanya una manera de viure no

mercantil, ens horroritza el caire d'apropiació
d'espais i de patrimoni comuns sols per divertiment
i benefici econòmic d'uns pocs.

La publicitat i els mitjans de comunicació fan creure

al gran públic que tot és un fet normal i que fer ús

d'helicòpters, motos de trial i de neu, 4x4s, quads,
avionetes i sobrevolar les altes muntanyes o

arribar-hi amb qualsevol enginy mecànic és lícit i ho

pot fer el qui tingui més diners; tal com pujar a

l'Everest, per exemple, si hom té la suma de

75.000 dòlars. Hem de recordar que l'operació
IMAX va costar cinc milions i mig de dòlars?
Cadascú que faci números.

No es pot dir que fem demagògia, quan es
"

confirma la perspectiva de l'actual canvi climàtic,
que és greu, i que aquestes pràctiques de voracitat
i crema de carburants participen també a l'escala
d'incivisme provocador, degenerant i banalitzant la
natura i, en aquest cas, les muntanyes.
Aquesta agressió progressiva és incompatible amb
la calma, el silenci i la salut de les muntanyes. Som
molts a exigir el nostre dret al contacte vital amb la
natura, als espais de llibertat, d'aire pur, de silenci,
que són el reialme de les aurores intactes. Encara
hi som a temps.

Mountain Wilderness ha fet una crida a la

responsabilitat dels ciutadans i als seus

representants legals perquè prenguin les mesures

necessàries i es resisteixin a les demandes
contínues de venedors, llogaters i practicants
d'enginys mecànics. Cal que adoptin accions
concretes que defensin aferrissadament els drets
dels que som partidaris de pràctiques

respectuoses amb la Terra i la naturalesa, en tot
cas l'últim refugi dels nostres somnis. La Unió
Excursionista de Catalunya hi té molt a dir, Per tal
de defensar la muntanya com a camp de joc de

És l'hora de reclamar el silenci
a les muntanyes, en el moment

que l'afany devorador està convertint
les valls en ciutats fantasma

tots els excursionistes i alpinistes que formen pinya
junt amb moltes altres entitats i clubs de muntanya.
El nostre treball ha de preservar la natura i evitar

que esdevingui un producte de consum i privat,
perjudicant a totes i tots els que des de fa molts

anys hem après a estimar-les, sobretot des del si
de les entitats excursionistes. El nostre esforç ha
de conduir a la reflexió i l'aprofundiment en la
manera d' organitzar els nostres mitjans
d'intervenció juntament amb els d'altres dotzenes
d'associacions que són al nostre costat.

És l'hora de reclamar el silenci a les muntanyes, en

el moment que l'afany devorador està convertint
les valls, en altre temps plenes de bosc i prats, en

ciutats fantasma. Segur que, al costat de la
pagesia, ramaders i muntanyencs, podrem afrontar
el futur, oferint una altra manera de viure el turisme,
el de la pau, el silenci i la bellesa amb harmonia
entre el desenvolupament i la qualitat de vida dels
seus habitants.

Com dèiem, Mountain Wilderness alerta l'opinió
pública dels problemes lligats a la gestió de les

muntanyes i proposa alternatives viables a la no

comercialització de les altes muntanyes. La Unió

Excursionist¡;¡. de Catalunya ha d'estar colze a colze
amb aquesta defensa.

Josep Sicart

Vicepresident de la UEC
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Espectadors i actors

La ciència, fins al segle XIX, va créixer
basant-se en la idea del científic espectador que

pot observar la naturalesa sense intervenir-hi. El

desenvolupament que va viure la física quàntica a

principis del segle XX va dur, però, a un canvi de

paradigma: l'observador i allò observat no són

independents. És com si les coses només

,_a nostra presència
afegeix Ln arre
elel""lerr:: al paisatge
ur element Ql.9 po'
ser cercebu t � ier .m

altre excurs o-usta

prenguessin la seva aparença coneguda en el

moment que les observem, i quan no les

observem es dissoldrien en un núvol per tota

l'estança i només tornarien a oferir el seu aspecte
en ser de nou observades. El paper de
l'observador és, doncs, fonamental. La seva

observació fa que el núvol col-lapsi i en surti

l'objecte observat. Des d'aleshores el científic se

sap espectador i, a la vegada, actor. Cal dir que la
idea de dependència -o fins i tot d'identificació

entre l'observador i allò observat no era nova. Ja

n'havien parlat el místic i el poeta. La novetat era

la convergència amb el punt de vista del científic.

En un pla menys transcendent i més quotidià, la
idea de l'espectador actor també es dóna al
teatre de les nostres vides -del públic, en futbol,
se n'ha dit dotzè jugador- i la nostra activitat

excursionista no és pas una excepció d'això.

Quan sortim a la muntanya, escenari i pati de

butaques es confonen. La nostra simple presència
afegeix un altre element al paisatge, un element

que pot ser percebut per un altre excursionista.

Així, observadors com ens crèiem, passem a

configurar un paisatge que a ulls d'altri pot
esdevenir inquietant, agradable, trist, plàcid,
alegre, excitant, calmant... segons sigui captat el
nostre tarannà pels espectadors que fan de

nosaltres actors sense que ens n'adonem-.
Des d'aquesta pàgina no hem volgut mai avaluar

la bondat d'una pràctica excursionista amb

arguments que al-ludlssin a la puresa, l'autenticitat

o a d'altres conceptes igualment esquius i

esmunyedissos. Sí, però, que ho hem fet a partir
del grau de respecte -pel patrimoni natural,
cultural, històric i per les persones- i de

responsabilitat que es mostra amb la previsió i

avaluació dels riscos, etc.

Avui, reincidint-hi, advoquem per un

excursionisme silent. I ho fem a partir de la

consideració que som alhora espectadors i

Com a actors rerY'
de respectar
'espectac e que
cor-temp-er I de qJè
qauoeixer- altres

espectadc-s. Hem de
ser actors d sc-ets,
actors si ents

actors. I que com a actors hem de respectar
l'espectacle que contemplen i de què gaudeixen
altres espectadors. Hem de ser, doncs, actors

discrets, actors silents.

És indignant que -sota la premissa que la

muntanya és de tothom, per a més inri- s'obri
l'accés a qui per la seva manera d'accedir-hi
altera l'escena i la fa indigerible per a tota la resta

d'espectadors. És el cas de motos i quads que
proliferen fins i tot en zones que mereixerien més

restriccions per la seva qualificació de parcs
naturals -proveu de buscar tranquil·litat a la

Calma, al parc natural del Montseny un cap de
setmana.

Si a muntanya ens fan suportar sorolls

indesitjables nosaltres ens haurem de fer sentir en

altres indrets.

Canvis a Excursionisme:

Teniu a les vostres mans un nou exemplar de la revista Excursionisme. És nou perquè s'acaba de publicar i perquè és el primer
d'una nova etapa protagonitzada pels canvis: uh canvi formal amb l'objectiu d'adaptar-nos a les noves tendències del disseny
gràfic i de fer-vos més fàcil i agradable la lectura; i també un canvi a nivell de continguts que esperem que us complagui.
Progressivament, veureu aparèixer noves seccions i formats periodístics que ens permetran abordar des de diferents punts de

vista tot el ventall de temes i aspectes relacionats amb el món de la muntanya.
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Si ja resulta curiós esquiar al massís del Canigó tenint com a teló de fons els reflexos daurats de la mar, quina
experiència més insòlita resulta trobar-se esquiant sobre una carena i contemplar, allà baix, a la nostra dreta i
també a la nostra esquerra, el mar. Aquesta és només una de les moltes peculiaritats que té la pràctica de

l'esquí de muntanya a l'illa de Còrsega. Ara bé, si no us agraden les motxilles pesants, l'orientació o jugar-vos-la
de tant en tant, millor que no hi aneu.

amb vuit a nou dies ens podem acostar a

la coneguda com "illa de la bellesa" i mirar

de recórrer amb els esquís als peus un

bon tram del cèlebre GR-20, que en unes

20 etapes travessa tota l'illa per la seva

espinada muntanyosa. A l'hivern el tram

central d'aquest GR esdevé l'Alta Strada,
que en onze etapes d'esquí uneix l'esta
ció d'esquí de fons de Bucchinera amb

Plantejament
A Còrsega s'hi pot anar amb avió a amb

vaixell. La segona opció és més econòmi

ca i dóna la possibilitat d'embarcar el
cotxe que, en una illa tan gran, és força
útil. Sabem que trobarem refugis conforta

bles però sense guarda i això vol dir que
necessitem autonomia en el menjar durant
sis dies i, per tant, motxilles grans i ben

plenes. Els ferris surten de Marsella i,
segons l'hora de sortida, podem fer cap a

Bastia, el nostre cas, però també a Ajaccio
a l'Ille-Rousse. Tenim una sensació estran

ya mentre fem cua al port de Marsella a

mig abril, envoltats de francesos que cer

quen les platges i el sol de l'illa. Molts d'ells

carreguen planxes de windsurf i miren els

esquís sobre els nostres cotxes entre

incrèduls i enfotent-se. Ens sentim obser

vats i fora de lloc. La travessa dura unes

dotze hores fins al bonic port de Bastia, on

arribem a primera hora del matí. Nosaltres
anem per feina i deixem un cotxe a l'esta
ció d'esquí d'Haut Asco, ja tancada però
amb neu, i l'altre a l'estació del ferrocarril
de Ponte-Leccia. A l'hivern hi ha quatre
trens d'anada i tornada que uneixen
Bastia i Ajaccio, les dues principals pobla
cions de l'illa. AI voltant de les dotze arri
bem amb el trenet a Vizzabona, un poble
situat a 960 m que dóna el seu nom al coll
de Î. Î 63 m, el punt més elevat de la

l'estació d'esquí d'Haut Asco. El nostre

propòsit inicial era recórrer la meitat nord,
el tram Vizzabona-Haut Asco en sis eta

pes. Alternativament es poden fer les

quatre etapes descrites en aquest article

afegint-hi dos dies addicionals per tal d'e
fectuar les ascensions al Monte Rotonda i

a la Punta Àrtica. No són muntanyes gaire
altes i, de fet, el cim més alt, el Mont

Cinto, fa 2.706 m i en general s'esquia tot

,
N

seguint la línia divisòria d'aigües, entre els
2.000 i els 2.200 m. La millor època per
anar-hi és de gener a finals de març, si
ens volem garantir bona neu. La meteoro

logia finalment ens va obligar a acabar al

coll de Verghio, al final de la quarta etapa,
però tot i això, la duresa de la travessa i el

fet d'haver recorregut el tram més espec
tacular de l'Alta Strada ens va deixar un

bon gust de boca.



 



Sabem que l'etapa serà llarga i són les

dotze tocades quan ens posem a caminar,

esquís al coll. Entre boscos pelats seguim
les ciares marques del GR 20, lluny encara

de la neu que es troba a partir de la cota

1.500 m. A les dues hores d'anar pujant
comença a caure pluja i aiguaneu. Per sort

som a prop de les bergeries de Porteto, un

grup de cabanes de pastor que a l'estiu

deuen ser ocupades. Ens instal-lem en una

de gran i confortable, amb cuina i matalas

sos, esperant el bon temps. La llarga i freda

espera dura tot el dia i tot l'endemà. Així

6 h. Desnivell + 1.180 m -710 m

doncs, dues nits després reprenem la

marxa per la vall de l'Agnone, bastant encai

xonada. Ens calcem finalment els esquís (el
tercer dia!) i remuntem una àmplia pala fins

que assolim a 2.064 m la Bocca (coll) de

l'Omu Biancu. Del coll encarem a l'oest la

Punta Muratello de 2.141 m, i sense neces

sitat d'assolir-ne el cim enfilem una llarga
esquiada tot seguint un ampli llom que porta
fins al refugi de l'Onda a 1.431 m. arrecerat

a mà dreta sota el llom. La darrera mitja hora

carreguem els esquís per la manca de neu.

Com la resta de refugis que trobarem, no té

6 h. Desnivell + 850 m - 360 m

El grup a la Bocca d'Oreccia ..to.

Molt bella etapa tot esquiant les llargues
carenes que porten a la punta Pinzi

Corbini, estètica però delicada. De l'Onda

caldrà cercar el fil de la carena i baixar fins

a la Bocca d'Oreccia. Aquí el dia escam

pa de debò i comencem a gaudir d'un

bon sol, seguim el GR 20 per un 110m que

ens situa dalt de la serra di Tenda, que és

un seguit de cotes rocalloses amb un

considerable tall al vessant nord que

demanen precaució. En dues ocasions

hem d'abandonar l'aresta: primer, al final

de la serra di Tenda cal despenjar-se amb

grampons i piolet pel vessant nord de la

carena just abans de la Bocca a Meta que
evitem per sota, i més endavant passem
també per sota de la pròpia punta Pinzi

6 excurslonisrne

una petita part lliure pels qui hi passen

durant l'hivern sinó que és tot obert, oferint

el confort d'estufa i llenya a punt, gas i tota

mena d'estris a la cuina. En canvi, no hi ha

mantes. És gairebé el mateix que trobaríem

a l'estiu però sense el guarda. Això sí, hi ha

una clara llista de preus dels serveis i una

mena de guardiola on s'ha de dipositar l'im

port de l'estada. Del refugi de l'Onda és

clàssica l'ascensió al Monte Rotondo (2.620
m) passant pel llac de Bellebone, però
nosaltres ja hem perdut dos dies pel mal

temps i no hi anirem.

Corbini. Sobre la cota 2.010 ens enfilem

de nou a l'aresta ara anomenada serra

Bianca. Baixem esquiant fins a la Bocca

Manganello a 1.800 m, mentre lluny admi

rem els reflexos daurats del sol sobre el

mar, tant a la nostra dreta com a l'esque
rra. Quina sensació!

De la Bocca de Manganello hem de

remuntar en un llarg flanqueig a la dreta

els 40 m de desnivell que porten al bonic

i acollidor refugi de Petra Piana, una caba

na de fusta que com tots els refugis està

ben equipada amb llenya i gas. l'elevada

posició d'aquest refugi el fan, sens dubte,
el lloc més encisador de la travessa. La

posta de sol que pinta de tons rogencs

tot l'entorn resulta memorable.

... El flanqueig sota la punta Pinzi Corbini



... Alba al refugi de Petra Piana

Arribada al coll de Rinoso ...

Encarant la Punta aile Porte T

6 h. Desnivell + 550 m - 810 m

No ens hem de deixar enganyar pels
febles desnivells de l'etapa, perquè
aquesta és sens dubte la més complicada
i aèria. Seguim en tot moment el GR20,
però això no ens estalviarà passos com

promesos. Sortim en direcció nord-oest
fins a superar dos-cents metres més

amunt l'espatlla que domina el refugi.
D'aquest punt ja podem encarar el coll de

la Haute Route a 2.206 m. Del coll, ens

estalviem pujar la punta Mozzelo fent un

llarg flanqueig cap al coll de Rinoso a

2.170 m per sobre eillac del mateix nom.

Un cop assolit aquest, cal baixar uns cent

metres i retornar a l'aresta principal que
en aquest tram té l'orientació est-oest, a

la Bocca a Soglia de 2.035 m. Aquí la
cosa es complica per culpa de la inclina-

ció de l'aresta pel vessant sud fins al punt
que el seny demana calçar-se els gram

pons i amb el piolet a la mà evitar possi
bles i irreparables caigudes tot passant
per l'esquerra de l'aresta, sobre la vall de
Belle e Boune. Per un collet anònim a

2.150 m passem al vessant nord i de nou

amb els esquís als peus passem sota la
Punta aile Porte fins a la bretxa Capitello,
a 2.240 m a l'esquerra de dos grans rocs

que dominen el llac de Capitello, tres-

cents metres més avall. De la bretxa

'. només ens resta la que serà la millor

esquiada de la travessa cap a la vall orien
tada a l'oest. La sortida és tan dreta que
cal repensar-s'hi dos cops i després gau
dir de la vall fins a la porta del refugi situat
a 1.601 m.

�
..

� . ."c,,::�
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6 a 7 h. Desnivell + 450 m - 650 m

& Derreres neus sobre la serra de San Tomaghio

a Tozzu i passem per la part més alta de

la serra San Tomaghiu, per anar perdent
altura progressivament cap a la Bocca

San Pedru, on ja la neu s'acaba definitiva

ment. Oueden encara quasi dues hores

de molt bon camí entre faigs, roures i

també pins fins a la carretera que baixa

del coll de Verghio. Des d'allà fem cap a

les instal-lacions de la petita estació d'es

quí de Castellu di Verghio.

Aquesta resultarà ser finalment l'etapa
més llarga i la neu comença a escassejar,
però per sort el terreny és fàcil. L'etapa té

dues parts ben separades per la Bocca a

Reta. La primera meitat segueix una gran

plana anomenada Pianu de Campotile fins

a la Bergerie de Vaccaghia, sota la pre

sència constant de la Punta Àrtica de

2.327 m, el cim amb més personalitat del

sector, amat i piramidal, que atrau totes les

mirades. Sense dificultat esquiem plane
rament entre faigs i roures, assolim el

nevat llac de Nino i enfilem la Bocca a

Reta a 1.883 m per deixar definitivament

enrere la Punta Àrtica. Encara sobre neu

passem pel vessant sud del cim de Capu

Retornar a Ponte-Leccia fent autostop és

només qüestió de temps. I descobrir

altres encants d'aquesta illa, que en té

molts, és qüestió de cadascú de vosal

tres.

& Petit congost a la baixada cap al refugi Manganu

8 excursíonisrne



Ba��iero'05
XLI Travessia amb esqu ís
de la UEC de Barcelona

I
XIII Campionat de Catalunya per equips

3 d'abril

•

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

J�'r Federació d'Entitats

I!''E'EC
Excursionistes de Catalunva

rJ Federacl6 Catalana d'Alpinisme I Escarada

Gran Via de les Corts
Catalanes, 576 1 r 2a

08011 Barcelona
Tel. 93454 58 55

www.uecbarcelona.org ...lMiiIIiI

La Travessa amb esquís de la UEC de

Barcelona sempre ha fet història pel seu

recorregut alpí. Aquest any us volem
.

oferir un NOU ITINERARI per la VALL

DE CABANES on l'adrenalina us farà
viure noves sensacions. No hi faltaran els

pendents pronunciats, les canals, els
.

colls, els cims i els bons descensos. Així

que ja ho sabeu, el diumenge 3 D'ABRIL

us hi esperem a tots!

NO US HO PODEU PERDREml

WWW.UECBARCELONA.ORG

Consell Català
de l'Esport

m Generalitat
W de Catalunya



_muntanya
la vall de les Garrotxes

El mot garrotxa, probablement lligat al

preromà rokkia a rokka, origen de roca i

amb un possible influx de garriga
(Enciclopèdia Catalana), significa terra

aspra, trencada i de mala petja. Aquest
terme designa el nom d'una comarca

prou coneguda de Catalunya, el sector

nord de la qual mostra especialment un

paisatge prou ben descrit per aquest mot.

Tot i que la base toponímica de l'ICC
conté un altre registre amb aquesta parau
la -el Solà de la Garrotxa, a la Segarra-,
aquí volem parlar breument de la desco

neguda vall situada al sud de la serra de

Madres, al Conflent, entre l'altiplà del

Capcir i la profunda vall de la Tet. El princi
pal accés amb vehicle a aquesta amada
vall s'inicia a la població d'aleta, a mig
camí entre Montlluís i Prades. L'estreta

carretera 04 porta inicialment per la solana

de la vall i després quasi pel fons de la

mateixa fins al poblet de Sansa, a 1 .4 14m

d'altitud, sota el Puig de la Pelada (2.370
m), contrafort sud de Madres i el coll de

Sansa (1.775 m), pas important cap al

Capcir. En aquesta població hi trobarem

una gÎte d'étape. Els poblets de Railleu i

Ayguatébia, situats els dos en sendes valls
laterals tributàries per l'esquerra de la vall

principal, són els altres punts habitats.

del Puig de la Pelada, orientats al sud i

sud-oest, molt pendents i de pobra vege
tació, són el primer que veiem, a més del
riu de Cabrils que corre encaixonat cente

nars de metres més avall.

Ja s'han publicat els corresponents a la Val

d'Aran Nord, Val d'Aran Sud, Pallaresa

Nord-Marimanha, Núria-Freser,
Ribagorçana i Vall d'Àneu-Sant Maurici.

Quant a l'Aragó, fins al moment no hi ha un

estudi cartogràfic complet i homogeni simi

lar al de l'ICC. De totes maneres I'IGME

(Instituto Geologico y Minero de España) i

la DGA (Diputación General de Aragón) han

cartografiat les valls de Canfranc, Sallent i

Panticosa i també s'han realitzat petits
estudis sobre el territori de Canal Roya
Espelunciecha, el parc nacional d'Ordesa i

Mont Perdut i la vall de Pineta.

En els últims cinquanta anys, només a la

província d'Osca, s'han produït 56 morts i

28 ferits de diversa consideració i a

Catalunya en els últims divuit anys s'han

comptabilitzat 108 accidents per allaus que
han arrossegat un total de 237 persones i

han provocat 27 morts i 42 ferits. En els

darrers vint anys, la mitjana del conjunt

Ramon Pascual

les allaus

Informeu-vos abans de sortir

El grup d'allaus de l'Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC) està elaborant una eina
de gran utilitat: els mapes de zones d'a

llaus, una col-leccíó de 14 mapes a escala
1 :25.000 que cobreix tot el Pirineu català.

10 excurs iomsrne
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Des de La Llagona a Matamala (Capcir)
també podem accedir-hi, i en aquest cas

l'efecte que produeix el pas d'aquesta
plana de clima fred i vegetació eurosibe

riana a la mediterrània vall de les

Garrotxes és molt remarcable. Els ves

sants que cauen de la carena despresa

d'Espanya és de cinc morts per any.

Malgrat tot, aquesta xifra resulta petita si la

comparem amb els 30 de França, els 22 de

Suïssa, els 20 d'Itàlia a els 16 dels Estats

Units, paisos d'una major afecció alpinística
que el nostre i amb un conjunt de muntan

yes més alpí i propens a les allaus.

La recomanació: abans de sortir consulteu

el butlletí de perill d'allaus a www.meteo

cat.com, referent a Catalunya, a als telè

fons 93 567 15 76 pel Pirineu Occidental i el
93 567 15 77 pel Pirineu Oriental. Per a la
resta del Pirineu espanyol, consulteu al telè
fon 807 170 380. Pel Pirineu francès i

andorrà, entreu a www.meteofrance.com
o truqueu al telèfon 33 892 680 808 on

haureu de marcar el número del departa
ment que voleu consultar: 64-Pirineus

Atlàntics, 65-Alts Pirineus, 31 -Alta Garona,
09-Arièja i 66-Pirineus Orientals.

Lluís Cafasús



Moixera de guilla
Família: Rosàcies Espècie: Sorbus aucuparia

La moixera de guilla, també coneguda
com a server de bosc i en castellà com a

serbal de cazadores a serbellón, és un

arbre molt vistós que pot arribar fins als

15 metres d'alçària. A casa nostra el tro

bem sempre de manera esparsa en els

boscos de coníferes de terrenys àcids,
principalment a l'estatge subalpí, fins als

2.400 metres. Quan té fullatge resulta

inconfusible, per la disposició de les seves

fulles, verdes i una mica peludes, denta

des i distribuïdes formant grups de 15 folí

ols. La floració comença a finals de la pri
mavera i les seves petites flors de color

blanc trencat, que s'agrupen en abun

dants ramells penjats al llarg de les bran

ques, li donen una gran vistositat. A la tar

dor, en canvi, el que més destaca és el

fruit, una baia primer de color taronja i

després vermella que dóna un color molt

característic als boscos on viu.

per fer compotes a melmelades. La gelea
de server diuen que és deliciosa i conser

va bona part del contingut en vitamina C.

D'altra banda els seus fruits també s'han

utilitzat com a reclam per a caçar ocells.

Lluís Cafasús

Pel seu contingut en vitamina C, els fruits

s'han utilitzat tradicionalment com a remei

per a l'escorbut. Però aneu amb compte
perquè menjar-los en cru no és gaire
recomanable, ja que són moderadament

tòxics i poden produir vòmits i irritació

gastrointestinal. En canvi, un cop cuits

perden la seva toxicitat i es poden utilitzar

l'almirall
Fitz Roy

Pocs alpinistes
han sentit a parlar
d'un cim anomenat

Chaltén. Situat a la

Patagònia, al sector

meridional de la ser

ralada dels Andes,
amb els seus 3.406 m -quasi la mateixa

altitud que el nostre Aneto- es mostrava

terrorífic per als indis tehuelches que com

a tal el van batejar, tot i que hi ha altres

possibles etimologies com són "pic blau"

a "pic que fumeja".

Dins els treballs de la Comisión de Límites,
establerta per fixar les fronteres entre Xile i

Argentina, l'any 1877 i seguint els costums

de l'època, el perit argentí Francisco P.

Moreno va batejar de nou aquesta impo
nent agulla granítica amb el nom de Fitz

Roy. Però qui era Robert Fitz Roy? Un

almirall, científic i explorador anglès que,

com a fet més destacat, va capitanejar als

27 anys el Beagle, vaixell en el qual entre

1831 i 1834 viatjava un altre jove i després
il·lustre personatge: Charles Darwin. Va ser

aillarg d'aquest viatge quan Darwin va fer

les observacions i descobriments en què
posteriorment va basar la teoria de l'evolu

ció de les espècies. I va ser en aquest viat

ge, a la primavera de 1834, que Fitz Roy
es va convertir en el segon home blanc

que veia el Chaltén.

Fitz Ray va desenvolupar, a més de la

seva tasca com a marí i explorador, recer

ca en el camp de la meteorologia, publi
cant algunes obres i postulant la possibi
litat de preveure el temps. Sembla que la

incomprensió per part dels seus

col·legues i compatriotes en aquest
aspecte, certs problemes econòmics i

també antecedents familiars el van portar
al suïcidi l'any 1865.

Posteriorment la important glacera dels

Andes patagònics, coneguda per les caigu
des de seracs sobre eillac Argentí en el seu

front d'avanç, es va "beneficiar" del nom

d'aquell perit que va introduir la figura d'un

marí i meteoròleg en les ments i els cors de

molts alpinistes i viatgers de tot el món.

Ramon Pascual
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TxtNDOKt, el Cerví basc

El Txindoki (1.346 m), situat íntegrament a

Gipuzkoa i lleugerament avançat al nord de

la Serra d'Aralar a la qual pertany, és potser
el més freqüentat de tota la geografia
basca. Anomenat també per alguns el

Cerví d'Euskadi, el Txindoki és el cim més

alpí dels que visitarem. La imatge més

espectacular l'observem des de Beasain,
al nord-oest, des d'on se'ns presenta com

una piràmide inexpugnable. Les parets cal

càries. que defensen el cim ofereixen una

elegant via d'escalada per l'aresta occiden

tal i diverses vies de dificultat al sud, a més

d'algun que altre corredor hivernal. Pel que
fa a les vies normals d'ascensió, tot i l'apa
rent altitud modesta del cim, requereixen
un esforç considerable a causa del gran
desnivell (1.000-1.200 m) que cal superar
en un curt recorregut.

La Serra d'Aralar és un imponent massís

calcari situat a cavall de Gipuzkoa i

Nafarroa, i que separa les valls de Tolosa,

al nord, i Arakil, al sud. El punt culminant
és I'lrumugarrieta (1.431 m), però l'esvelta

figura del Txindoki pren tot el protagonis
me. Aralar ha estat, des de temps imme

morials, terra de pas pels pelegrins,
comerciants i ramaders, remuntant-se l'o

cupació humana fins a la prehistòria, com

ho demostren els nombrosos monuments

funeraris de més de 4.000 anys, trobats
arreu del massís.

Aproximació: des de Tolosa cal seguir la

N-I direcció Beasain, a Alegia s'ha d'aga
far la GI-2133 direcció Amezketa i conti
nuar fins a Abaltzisketa. Des d'aquí s'arri

ba al Santuari de Larraitz després d'un

parell de quüòmetres direcció Zaldibia.
Desnivell: 946 m

Horari: 2 h de pujada i 1 h 30' de baixada
Observacions: recorregut exigent pel gran
desnivell acumulat en poca distància.
Atenció als passos relliscosos del coll al cim.
Piolet i grampons en condicions hivernals.

Arribant a la vall suspesa d'Urbia

Itinerari: El camí proposat és un interes
sant itinerari circular que ens permet
donar la volta sencera a la muntanya,
coneixent-ne tots els seus vessants. La

pista comença a l'aparcament que hi ha

just al darrere de l'ermita de Larraitz (400
m) i ascendeix en diagonal cap a la dreta,
guanyant alçada suaument fins a un pro
nunciat revolt a l'esquerra (15'). Deixem la

pista i agafem el corriol que, ara ja amb

més pendent, segueix pujant per les pas
tures.

A mesura que anem pujant, l'altiu Autza
Gaztelu (899 m), que ens queda a la dreta,
mereix una visita, sobretot per les runes

d'una antiga fortalesa de l'Edat Mitjana que
s'aixecava just al cim. Continuem pujant tot

vorejant per la dreta els desploms de la
cresta occidental del Larrunarri, nom amb

el qual també es coneix el Txindoki. Una

mica més amunt i abans que la pujada es

faci més dura trobem la font d'Oria (50').

excursionísme 13



Continuem fins a creuar un torrent al límit

d'una tanca per a bestiar, on girem a l'es

querra encarant-nos al cim. Pugem per

forts pendents fins a assolir el coll d'Egurral
(1.160 m - 1 h 35') tot passant a prop de

les bordes de Beltzulegi. Just aquí s'uneix

el camí que ascendeix des de l'altre ves

sant, el qual farem més tard de

baixada.

l'oest el massís d'Aizkorri; i al sud, el

d'Aralar.
prats cada cop més penjats entrem al

torrent que ens porta fins a la cascada de

Muitze, des d'on un camí un xic aeri res

segueix tot el vessant nord de la muntan

ya per sobre del barranc d'Urtzabal fins a

un repetidor, on trobem novament la pista
que ens mena a Larraitz (3h 30').

Retornats al coll d'Egurral pel mateix camí

de pujada, ara tombem a l'esquerra per

fer de baixada l'altra via clàssica, una

mica més difícil que l'anterior. Baixant per

Els dos-cents metres escassos

que resten fins al cim són els

més penosos de l'ascensió. El

evident, discorre per
molt inclinat i

sovint extremadament relliscós

per culpa de les freqüents preci
pitacions. Assolim les roques
cimeres per una curta canaleta

final on potser haurem de fer

servir les mans en algun
moment.
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ltIZKORRI, el sostre d'Euskadi

Refugi i ermita del Santo Cristo al cim de l'Aizkorri

La Serra d'Aizkorri, situada al sud-oest de

Gipuzkoa i molt a prop de la frontera amb

Araba, és la primera en importància del

territori, per sobre de la d'Aralar, ja que les

seves altituds són lleugerament superiors.
El massís d'Aizkorri projecta a través de les

seves arestes calcàries i descarnades,
d'un blanc intens sobre les verdes pastures
suspeses d'Urbia, mitja dotzena de cims

de més de mil cinc-cents metres d'altitud,
entre els que destaquen l'Aitxuri (1.551 m),
l'Aketegi (1.549 m) i l'Aizkorri (1.528 m).

El massís d'Aizkorri que recuilies altituds
màximes dels tres territoris cantàbrics
d'Euskal Herria s'orienta transversalment

des del coll d'Andreaitz (1.285 m), al

nord-oest, fins al coll de Lizarrate (1.030
m), al sud-est; protegint el Santuari

d'Arantzazu a l'oest, i aixecant-se fins a

mil dos-cents metres per sobre la vall del

riu Oria, a l'est.

Pel que fa al cim que ens ocupa, l'Aizkorri

(1 .528 m) fou considerat durant molt

temps el punt més alt d'Euskadi. No obs

tant, estudis posteriors constataren que

aquest honor li pertocava al seu veí Aitxuri

(1.551 m). Amb tot, però, la tradició i el fet

que a pocs metres del cim s'hi troba un

refugi i una vella ermita gairebé penjada
sobre l'abisme de la cara nord, han fet

que l'Aizkorri segueixi essent l'objectiu
principal de les ascensions del massís.

Aproximació: des de Beasain seguir la

GI-632 fins a Zumarraga, després la GI-2630
fins a Oñati passant per Legazpi, i des d'aquí
la GI-3591 fins al Santuari d'Arantzazu.
Desnivell: 798 m

Horari: 2h 30' de pujada i 2h de baixada
Observacions: si hi ha boira cal tenir pre
caució a l'hora d'orientar-se en creuar les

pastures d'Urbía. Amb neu, cal prendre
les mesures adequades.
Itinerari: L'itinerari descrit a continuació és
el més clàssic de tots els que pugen a

aquest emblemàtic cim i, a més, permet
visitar el Santuari d'Arantzazu, el qual si
no ens crida l'atenció per qüestions reli

gioses, almenys per l'aspecte arquitectò
nic ben bé que s'ho val.
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Sortim de l'aparcament d'Arantzazu (730
m) seguint la pista que s'inicia just al cos

tat del restaurant Sindika. Una mica més

endavant agafem, a l'esquerra, una pista
tancada al trànsit per una barrera (7'), la

qual ens menarà a les "campas de Urbía"

(1.120 m - 1 h), magnífica vall suspesa de

més de quatre quilòmetres de longitud
protegida per les crestes d'Aizkorri, a

l'est, i les de Zabalaitz (1.252 m), a l'oest.

Arribats a les pastures ja veiem el nostre

objectiu al fons a la dreta, el més allunyat
de tots. Deixem a l'esquerra una ermita i

un restaurant, creuem un riu i comencem

a pujar suaument cap a les bordes

d'Arbelar (1.195 m - 1 h 20'), a l'est. Des

d'aquí, el camí comença a guanyar alçada
amb un seguit de llaçades de gran pen
dent fins a gairebé la carena. Des d'aquest
moment, l'itinerari transcorre per terreny
completament rocallós, però en cap

moment caldrà ajudar-nos amb les mans.

Una mica més endavant deixem a l'esque
rra el camí que cresteja cap a l'Aketegi i

l'Aitxuri, i continuem, ara gairebé sense

pujar ni baixar, cap al nostre objectiu.

A pocs metres del cim i seguint el nostre

flanqueig, veiem la creu a sobre nostre, la

qual sobrepassem més enllà d'un pro-

montori rocós, per girar després a l'es

querra i guanyar la cresta, ara sí, per un

curt però fort pendent. Just abans de tre

pitjar el cim topem amb el refugi i l'ermita

del Santo Cristo, la qual té just davant

l'entrada un espectacular mirador sobre

l'abisme, degudament protegit amb una

barana. AI cim (1.528 m - 2h 30') hi tro

bem una creu de considerables dimen

sions i una destral clavada en un tronc, en

homenatge a una de les tradicions més

ancestrals d'aquest país.

En aquest cas el retorn el fem pel mateix

camí.

GORBEfl(, "la Cruz" muntan
El massís del Gorbeia, situat a mig camí

entre Bilbo (Bilbao) i Gasteiz (Vitòria), és la

divisió natural també entre Bizkaia i Araba,
i alhora és el punt culminant d'ambdós

territoris (1.481 m). Cim mític de gran
veneració dins els àmbits excursionistes i

les entitats culturals basques, també se

l'anomena popularment "la Cruz" en refe-

rència a la geganti
na creu metàl·lica

de quatre peus i

divuit metres d'alça
da, d'estructura

semblant a la Tour

Eiffel que s'erigeix
en el punt més alt i

que fou construïda

durant l'any 1901

per commemorar

l'entrada al nou

segle. Val a dir que,

originàriament, la

creu mesurava tren

ta-tres metres d'al

çada, però en ésser

doblegada per un

temporal de vent un

mes més tard de la

seva inauguració,
es decidí retallar-la

per raons de segu

retat. La creu que

veiem en l'actualitat

és la tercera que
s'aixeca en aquest
punt i data del 23

de juny de 1907.
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"La Cruz de Gorbeia .. (1.481 ml

Pel que fa a l'oro

grafia del terreny,
ens trobem davant

d'un massís emi

nentment calcari, un

cop més, però, a diferència dels anteriors

coronat per un extensíssim prat arrodonit

a la part més elevada, tot i que, defensat

per pendents més o menys forts pels
quatre costats.

En aquest punt cal mencionar Itxina.

Situat al nord del Gorbeia, el massís

d'ltxina és una mena de fortalesa natural

fruit de l'erosió càrstica més salvatge, a

l'interior de la qual es penetra per un forat

anomenat Atxular Atea, a través del qual
se'ns obre un paratge inesperat, tan fan

tàstic com perillós, autèntic laberint de

coves, simes, esquerdes i piràmides cal

càries. Entre el més destacable, hi trobem

el punt més alt, anomenat Lekanda (1 .302

m), i la cova de Supeleqor, que segons la

llegenda és un dels refugis de la Dama de

Anboto, senyora de les bruixes.

L'extensió del massís del Gorbeia és tan

gran que s'hi poden comptar fins a vint iti

neraris diferents per arribar al cim. En el

nostre cas, amb motiu de la nostra situa

ció i el mal temps, l'itinerari escollit fou un

dels més curts, en gran part facilitat per la

pista forestal que des d'Areatza puja fins

al refugi i els boscos de Pagomakurre a

950 metres d'altitud.

Aproximació: des d'üñati cal continuar

per la GI-2630 fins a trobar la GI-627 que

ens mena a Arrasate. Agafem la GI-2620

que més endavant es converteix en I'A-

2620 fins a Legutiano, i des d'aquí
I'N-240 fins a Areatza. Des d'aquest
poble, una pista forestal asfaltada ens

porta fins al refugi de Pagomakurre.



Desnivell: 531 m

Horari: 2 h de pujada i 1 h 30' de baixada

Observacions: en cas de boira, cal tenir

molt de compte des del coli fins al cim. En

condicions hivernals s'ha de portar el

material adequat.
Itinerari: Des de davant del refugi de

Pagomakurre (950 m) cal seguir una pista
cap al sud. Progressivament anem guan

yant alçada fins a les "campas de Arraba"
on trobem el refugi d'Arraba, deixant a la

dreta el massís d'ltxina.

marca la divisòria natural entre Araba i

Bizkaia. Uns metres més amunt, el pendent
se suavitza i apareix l'anhelada creu del

Gorbeia (2h), al bell mig d'un gran altiplà.

Aquest article està dedicat a en Xabier

Elexpuru i a tota la seva família i amics,

per la magnífica acollida rebuda durant els

tres dies de pas pel poble d'Areatza.

La baixada la fem pel mateix itinerari.

Més endavant el camí es fa estret, i una

mica penjat, tot vorejant per l'esquerra un

promontori, després del qual ja comencem

a veure la creu del Gorbeia a dalt a la

dreta. Passem un indicador de fusta,
una ermita excavada a la roca i un

refugi privat, i comencem a pujar for

tament per terreny pedregós fins a

guanyar el coll d'Aldamiñospe, entre

l'Aldamin (1.376 m), a l'esquerra, i el

Gorbeia (1.481 m), a la dreta.

Un cop al coll girem a la dreta i comen

cem a pujar en fort pendent pel llom que

Lekauda l.
(1.302 ml"'/

......
(ti\ ref. Arraba

'" ....
Gorosteta .'.", ref. Egiriñao
(1.261 m) � Aldamin

Gorbeia \ 1.322 m)

(1.461 m)M

Viatge realitzat per Francesc L1igé i Estadella (CEC) i Eduard Soler i Pla

(UEC Gràcia), durant el mes de maig de 2004 .

Camí del Garbeia

• Com arribar-hi: La ruta més lògica per fer les tres ascensions

proposades és anar fins a Iruña (Pamplona), per autopista a carre

tera, i agafar I'A-lS direcció Donostia. A l'alçada de Lekunberri
cal agafar la N-130 fins a Tolosa, des d'on enllacemja amb l'apro
ximació al Txindoki. Si emprenemla tornada tot baixant del

Gorbeia, el millor serà seguir la N-240 des d'Areatza fins a

Gasteiz (Vitoria), i des d'aquí la N-l fins a prop de Miranda de

Ebro, des d'onja podrem agafar l'autopista a continuar per carre

tera cap a Haro, Logroño, Zaragoza i Barcelona.

• Mapes i guies:
La montaña vasca, de Miguel Angula. Ed. Elkarlanean, 2003

Cuadernos Pirenaicos - Aralar, de Miguel Angula
i Iñaki Alcalde. SUA Edizioak, 2003

• Allotjament:
Haundikoa Baserria

Larraitz bidea AMEZKETA (Gipuzkoa) Tel. 943 65 48 64

Madariaga Baserria

ARTEA (Bizkaia) Tel. 94 631 71 66

Refugi d'Arraba (Gorbeia)
Tel. 94 633 81 48

Cuadernos Pirenaicos - Aizkorri, de

Miguel Angulo i Iñaki Alcalde. SUA Edizioak, 2005

Cuadernos Pirenaicos - Gorbeia, de

Miguel Angulo i Malu Egiluz. SUA Edizioak, 2004

• Internet:

www.euskadi.net
www.euskaditurismoa.net

www.naturlan.es
www.nekanet.net

em.luberri.net
www.haundikoa.com
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Via: Esperó GER
al Pic de l'Àliga
per Toset i Blanchar.

180 m, 2 hores

Dificultat tècnica: MD-

És d'aquelles vies en què
l'experiència resulta una

eina útil i recomanable. La

dificultat no supera el V

grau i els passos difícils són

molt curts. La resta de la

via és de III superior i IV.

Malgrat la moderada

dificultat, cal prendre
precaucions atesa la

naturalesa de la roca i

l'equipament un xic escàs,
especialment en els trams

més fàcils. Una relliscada

pot tenir greus

conseqüències si no ens

hem protegit el pas.

Bellesa: 8

L'escalada és bonica i

variada. L'esperó és

elegant. L' entorn és preciós
i, envoltat de boscos, ens

recorda les muntanyes de

Còrsega.

Material

Via serniequipada. Seran
útils un joc de tascons,

algun friend mitjà i algun de

més gran per assegurar la

sortida de la segona tirada.

També es recomanable

portar bagues llargues per

aprofitar els blocs de roca i

alguns pins que hi

trobarem.

Seguretat: 7

Cal prendre algunes
precaucions perquè, val a

dir, el granit un xic vell pot
provocar algun ensurt. Per

això, quan apareix el més

petit dubte, el més prudent
és no refiar-se i protegir-se
els passos. Cal temtejar la

roca assegurant les preses

de mans i peus. AI marge
d'això, la via és molt noble,
segura i ferma.

Qualitat de la roca: 7

Granit força bo. La via està
escombrada i només cal

vigilar en algun punt on el

granit és més vell.

//
I;'
I

/Í

!

/

• Torre del Moro

Pas clau al díedre ajagut
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Aniversaris UE�
I

brar recentment el

La UEC de Baga '" ���04/a delegació de

seu 50è aniversan, e, I Unió acaba de

f' 50 mes, a

Tortosa en ela
d' ctivitats i enguany

complir 100 anys a

memoracíó dels
tes de com .'

prepara els ac
,

.
" L'excursionIsme es

75 anys d hIstona.
seus '

ben arrelat al nostre paIs.

La Trobada a Rebost va aplegar socis de totes les generacions

El passat mes de novembre
de 2004) la UEC de Bagà

va celebrar la cloenda dels
actes commemoratius del seu

cinquantè aniversari, que
havien començat el juny de

2003.Alllarg de l)any i mig
de celebracions, s'ha fet un

reconeixement a totes aquelles
persones que han treballat i

treballen pel bé de
I)excursionisme, de la cultura

del nostre poble i de la nostra

entitat. Gràcies al seu estorç
s'han aconseguit dues coses:

que a través de
l'excursionisme els que el

practiquin s'ho passin
bé i alhora) amb la

convivència) s'estableixin

forts vincles d)amistat
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La història

de molts pobles de Catalunya seria

incompleta si no s'escrivís la història de

les seves entitats.

Ja fa molts anys que a Bagà, un grup
minoritari vivia un autèntic excursionisme

compartint-lo amb altres amics de fora.

No tenien entitat local, feien bones i llar

gues excursions, així com algunes
esquiades, de tal manera que podem dir

sense equivocar-nos que van ser uns deis

pioners de l'esquí a la comarca del

Berguedà, tot i que als seus inicis van

patir les mancances de l'època.
Aleshores no pensaven que un dia es

constituiria una entitat que arribaria fins on

ha arribat avui.

Quan parlem de la UEC de Bagà no

podem oblidar el seu vessant cultural:

exposicions i concursos de fotografies,
projeccions d'audiovisuals, cicles de con-

Text de Josep Ureña i Llijós i
d'Esther Berenguer i Cuyàs

Fotografies d'Artemi Jaumà i Cuyàs

ferències, els cursets de cançons de

muntanya o de motxilla i les estrenes del

Cançoner de la Vall d'Aran (1963) i del

Cançoner de Bagà (1965), que van tenir

un gran ressò mediàtic arreu del país.
El 1983 es van signar els primers Estatuts

de l'època democràtica, en què la nostra

entitat va assolir, per primera vegada, per
sonalitat jurídica pròpia. La UEC de Bagà,
com totes les entitats, ha tingut els seus

alts i baixos, però últimament, gràcies a

l'arribada de gent jove, ha pres nova

embranzida: s'organitzen sortides a peu,
en BTT, es fan cicles de projeccions, s'or

ganitza anualment la Caminada Popular i

la Festa Social a Rebost...

Difícilment un club tan modest com la

UEC de Bagà hauria fet tant al llarg d'a

quests cinquanta anys. Quan va néixer

tenia un esperit jove, fort i ferm, amb un

passat en què mirar i amb un present i un

futur ple de projectes. Amb constància i

voluntat s'ha anat superant el difícil camí

perquè en l'actualitat hi hagi un bon plan
ter de jovent amb il-lusió per continuar.



Commemoració .

(Jel cmquantenan
La UEC de Bagà va formar una comissió

per tirar endavant tots els actes que es

van portar a terme per celebrar l'efemèri

de organitzant un llarg programa d'excur

sions i actes culturals.

Cal destacar la recuperació del butlletí de la

UEC de Bagà, Avant, que s'havia editat des

de l'abril de 1954 fins al gener de 1959. El

primer número de la segona època va apa
rèixer al setembre de 2003, i fins ara n'han

aparegut set números més. També es va

presentar un col-leccionable amb la repro
ducció dels vint números de l'Avant que

van aparèixer durant la primera època, del

qual ja se n'han fet quatre lliuraments.

Els actes més multitudinaris van ser la

Trobada a Rebost del setembre de 2003 i

la Festa de lliurament d'ensenyes de la

UEC, l'octubre del mateix any. Sense cap

mena de dubte, la Trobada a Rebost del

2003 va ser la més especial de les que

s'havien realitzat fins aleshores, tot i que

cadascuna havia tingut les seves particu
laritats. Aquesta va ser la trobada del cin

quantenari i es va celebrar amb una gran

festa, recordant els inicis de l'entitat, la

seva història i, sobretot, es va retre home

natge a tots aquells associats que des del

primer dia van ser fidels a la filosofia

excursionista, social i cultural de l'entitat.

També van rebre el reconeixement oportú
els tres presidents que han estat al cap
davant de la UEC de Bagà al llarg dels

seus cinquanta anys. Ramon Prieto, pre
sident de la UEC, va lliurar una placa en

record de l'aniversari.

D'altra banda, la Festa de lliurament d'en

senyes de la UEC, que va tenir lloc a la

nostra vila, també va ser tot un èxit, mal

grat que la pluja ens va espatllar algun
dels actes que teníem previstos. El

moment més emotiu va ser quan es va

lliurar l'ensenya d'or als 15 socis de la

UEC de Bagà. Com a cloenda de la

diada, el president de la UEC va felicitar la

UEC de Bagà per la seva trajectòria i el

president de la UEC de Bagà, Joan Cunill,
va obsequiar totes les altres entitats amb

una figura de ceràmica que reproduïa la

torre de la Portella.

El mes de febrer de 2004 es va organitzar
un cicle de projecció de pel·lícules històri

cosocials de la UEC de Bagà, en el qualla

gent va poder gaudir de les imatges dels

inicis de l'entitat i d'altres excursions rea

litzades en diferents èpoques; fins i tot

alguna era anterior a la data de fundació.

Els dies 20 i 21 de novembre de 2004 va

tenir lloc la cloenda del cinquantenari.
L'Ajuntament de Bagà va descobrir una

placa commemorativa amb motiu de l'e

femèride a la façana de la Casa de la Vila.
L'Esbart Cadí, l'altra entitat cinquantenària

de Bagà, també va aprofitar aquest acte

per lliurar un obsequi a la UEC. Tot seguit
es va fer un sopar de germanor en el

transcurs del qual es va presentar el llibre

UEC de Bagà (1953-2003): cinquanta
anys fent excursionisme i cultura.
L'endemà no va faltar la Trobada a

Rebost, on es va oferir un esmorzar

popular que es va amenitzar amb ball d'a

cordió.

Els pioners de l'excursionisme al Berguedà
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UEC de Barcelona per adherir-s'hi. Així,
després de les pertinents gestions, el 14

de juny de 1954 va ser fundada la UEC

Tortosa. L'entitat va comptar amb 93
socis fundadors i el primer president va

ser Francisco González Cirer i el secretari

Joan Fusté Panisello.

ls anys posteriors a la Guerra

Civil espanyola, era difícil pensar en la cre

ació d'una associació excursionista. La

penúria econòmica no permetia gaire
cosa més que no fos treballar i, en el cas

de les terres de l'Ebre, hi quedaven enca

ra restes del moviment de resistència anti

franquista, els maquis, alguns dels quals
havien fet del Port el seu amagatall, de

manera que l'accés a la zona era restrin

git. D'altra banda, l'associacionisme en

general no era vist amb bons ulls per les

autoritats de l'època. Era molt complicat
que s'acceptés la creació de nous grups,
de manera que les possibilitats de tenir
una associació passaven forçosament per
convertir-se en delegació d'una entitat ja
reconeguda. Però a més, algunes d'a

questes agrupacions havien estat fulmina
des pel nou règim a causa de la seva

orientació a simpatia ideològica, com

havia estat el cas dels scouts.

UEC Tortosa L'antic grup
scout de Tortosa, que havia funcionat
abans de la guerra, tenia encara ganes de

sortir a la muntanya. Com calia oficialitzar
el grup d'alguna manera, va recórrer a la

El lloc de sortida habitual, enfront de la Fonda Cardona

La fundació de la UEC Tortosa va facilitar
l'accés a la muntanya a qui agradava l'ex

cursionisme, ja que les dificultats burocrà

tiques i materials eren grans en aquells
temps i cada cop que es programava una

excursió calia demanar el corresponent
permís a la Guàrdia Civil, que intentava
evitar que es produïssin contactes amb
els maquis.

.

plOners Durant els primers anys
de vida de l'entitat, els socis van haver de fer
front a un problema comú a tots els excur

sionistes de l'època: la manca de cartogra
fia que no fos la de tipus militar, que era molt

poc precisa en la delimitació de camins i

topònims. Tampoc quedaven ja gaires pas
tors ni habitants pel Port, de manera que la

pròpia experiència i la dels companys eren

les úniques guies disponibles.



Inauguració del nou refugi l'any 1968

Un dels indrets més freqüentats al massís
del Port era la mola Castellon a, que en

aquells temps tenia molt bona sendera

perquè era el principal accés a Caro.
També es visitaven sovint la mola del

Moro, el coll de la Barcina, les coves

Balaguer i Cambra, els salts del Cabrit i la
Donzella i, no cal dir, la zona de Caro i la
Fortalesa. Era habitual fer l'aproximació
fins al punt de partida embarcats dalt del

remolc d'un camió.

Les primeres obres
e Je a Dues ini-

ciatives d'abast considerable van prota
gonitzar l'agenda de la UEC Tortosa el pri
mer any de funcionament. D'una banda
es van iniciar les gestions amb el Consell
General de la UEC per construir un refugi
de muntanya al Port i, paral·lelament,
amb el Bisbat de Tortosa es parlava d'ins

tal·lar una imatge de la Verge de la Cinta
al cim de Caro.

Pel que fa a aquest darrer projecte, la res

posta del Bisbat va ser molt entusiasta i la

recaptació de fons va ser prou ràpida, però
les obres no van ser una tasca tan senzilla.
Es va haver de pujar tot el material amb un

matxo i a espatlles de voluntaris. Quant al

projecte de construir un refugi, es van

considerar diverses possibilitats per a la
seva ubicació. Els terrenys pels quals es

va optar els va mostrar un pagès d'a

quells "autèntics" amb calces blaves i

material i les anotacions dels germans
Joan i Josep Maria Brull.

Extracte del text de Daniel Polo López publicat al
Butlletí de la UEC Tortosa Especial 50 anys

Fotografies arxiu UEC de Tortosa

del Port Si
hi ha una activitat col·lectiva que defineixi

l'esperit de la UEC Tortosa, aquesta és la
Marxa del Port. La primavera de 1988 es va

organitzar la 1 a Travessia Popular Caro -

Casetes Velles - Caro, amb la participació
d'una cinquantena d'inscrits. El nom de tra

vessia va sorgir de la intenció inicial de fer el

recorregut de Fredes a Caro pel GR-7, però
la dificultat organitzativa que comportaria fer
un itinerari no circular va propiciar el canvi de

ruta. L'any 1989 l'èxit de participació va fer

pensar que era una bona activitat de futur i

que es canviaria l'itinerari en cada nova edi
ció per donar a conèixer millor el Port als

participants habituals.

Encarant futu Durant

avarques. Era tan llest que a les excur

sions només portava un tovalló, així que

quan tothom treia les carmanyoles amb el

menjar ell aprofitava per posar-se morat.

Malgrat les dificultats econòmiques, el

refugi va ser inaugurat l'abril deli 956.

de l'entitat
Un cop finalitzades les obres, els socis de

l'entitat es van dedicar a la que era la seva

activitat preferent: l'excursionisme. El

campament del Port de l'estiu de 1954 va

ser la primera activitat de certa importàn
cia organitzada per la UEC Tortosa i la

positiva experiència va fer que l'any
següent s'instaurés de forma regular el

campament de primavera.

El 1956, va tenir lloc la primera participa
ció de l'entitat en una trobada internacio
nal al Campament Internacional d'Alta

Muntanya celebrat a l'estany Llong i, a

finals d'aquest mateix any, es va crear la

secció de Fotografia. Un any més tard,
neixia la secció d'Espeleologia.

L'activitat excursionista va seguir creixent

aillarg d'aquests anys, així com la partici
pació en moltes convocatòries de marxes

i campaments que arribaven des d'altres
entitats excursionistes catalanes. Durant
els primers deu anys de vida de l'entitat
es van produir més de 600 altes de socis
i les sortides setmanals d'un petit grup
van donar lloc a un dels productes més
emblemàtics de la UEC Tortosa: la Guia
Itinerària del Port, elaborada a partir del

la segona meitat dels anys 90, l'activitat
de la UEC Tortosa es va consolidar a tots

els nivells, presentant un calendari diversi
ficat (amb nombroses sortides puntuals
d'escalada, descens de barrancs, esquí
de muntanya ... ) i convertint en clàssiques
algunes de les de caràcter anual (la
Marxa, la Volta Aventura, i la Travessa
Nocturna Fredes - Paüls).

Darrerament, han aparegut diverses ini
ciatives de caire formatiu, sortides regu
lars als Alps, dues expedicions consecuti
ves als Andes, i fins i tot l'organització de
la primera expedició de la UEC Tortosa a

I'Himàlaia el juny de 2004.

Cim del Huayna Potosí, expedició UEC de Tortosa 2003
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fer 200 quilòmetres a peu, mentre que ara, amb les carreteres,
en un matí som al camp base. D'altra banda, la facilitat d'accés
a les grans muntanyes ha canviat molt la vida de les persones
que viuen en els països amb cims de 8.000 metres. Òbviament,
tot això és un progrés, però no tothom n'ha sortit guanyant.

Entrevista a Kurt Diemberger, alpinista
"les expedicions

comercials són una forma de

prostituir la muntanya"
per Bea Forés

És una de les figures mítiques de l'alpinisme; pioner de l'himalaismc, ha ascendit dos cims de 8.000 m

verges. Amb un currículum inacabable, alpinísticament parlant, és un personatge tan fascinant com

extraordinari. Diemberger assoleix el seu primer vuitmill'any 1957 i d'ençà fins al moment, no ha deixat de
moure's per les muntanyes més altes de la terra.

El respecte i la fidelitat que sent per la muntanya es manifesten a la seva extensa obra literària i
cinematogràfica. Els crítics comenten que les seves lectures són com les muntanyes: tenen la capacitat de

transmetre passió alhora que permeten pauses per assaborir-les amb plaer.

Com valora el panorama de l'alpinisme actual?

L'alpinisme ha evolucionat molt i la progressió de l'escalada

esportiva n'és la millor mostra. També és important esmentar

que el nombre d'expedicions als cims de 8.000 metres per vies

normals s'ha incrementat molt, en bona part gràcies a les expe
dicions comercials. A banda de l'alpinisme més massificat -per
les vies més habituals de les grans muntanyes de la terra- penso

que encara hi ha alpinistes que assumeixen grans reptes. És el

cas dels que escalen cims verges, o bé d'altres que repeteixen
itineraris de gran dificultat. En aquest sentit dono un especial
valor a l'expedició catalana al K2 per la via Magic Line de l'estiu

passat. Aquesta expedició, encapçalada per Òscar Cadiach, va

fer la primera repetició d'un itinerari dificilíssim que va ser obert

l'any i986.

Han canviat molt les expedicions a I'Himàlaia?
SL Per començar les aproximacions als peus de les muntanyes
són molt ràpides. Fa cinquanta anys necessitàvem tres dies per

El passat dimarts 18 de gener va tenir lloc a la VEC de Mataró la
conferència amb diapositives titulada "Entre O i 8.000 metres" a

càrrec de l'alpinista Kurt Diemberger, Ramon Boter de Palau, presi
dent de I' entitat, i Josep Manue! Anglada, gran amic d' en Kurt. En

l'acte -que va ser possible gràcies al suport de les botigues mataroni

nes Rosita Moda i Intersport-Ronda 43-, Kurt Diemberger va

demostrar que té un do especial per seduir el públic amb la projecció
d'unes imatges veritablement increïbles.

Ens explica que la vida en una expedició no és fàcil, però que "hi ha
un nus infinit que uneix les persones amb les muntanyes". Comenta

que la muntanya és un gran cristall de roca, i que s'han d'estudiar bé
totes les seves cares i escollir-ne una. "S'ha de ser prudent i primer de
tot pensar, escoltar la veu interior, e! sisè sentit. I preguntar a la mun

tanya, a la neu, als núvols ... Ells sempre responen i s'ha de seguir sem

pre el seu consell". Diemberger parafraseja un amic seu de
Groenlàndia i ens diu que "tan sols els esperits de l'aire saben què et

24 exte:�sHl¡;¡arrere de cada muntanya".

Què pensa sobre les expedicions comercials?
Em causa una gran tristesa veure al K2 aquesta massa de gent.
És un engany: l'Everest no pot ser assolit per tothom, necessita

alpinistes experimentats i entrenats per a aquestes condicions. A

les empreses que organitzen expedicions comercials només els

importa aconseguir un client que pagui. La muntanya no pot ser

tan accessible. Crec que és una forma de prostituir la muntanya.
Això va en contra de l'essència de l'alpinisme.

Creu que les expedicions comercials haurien d'abandonar
els itineraris clàssics?

Aquest tipus d'operacions haurien de tenir recorreguts específics

Comenta que a la muntanya ha trobat de' tot: coses bones -el seu

idil·li amb el K2- i coses dolentes com la pèrdua de Hermann iJulie,
dos grans amics.Aconsella amb un tarannà reposat i tranquil que
seguim la dita dels guies italians: "chi marcia piano, marcia sano e marcia

lontano" (qui camina a poc a poc, camina sâ i camina lluny).
Amb un gran sentit de l'humor i fent l'intent de parlar en català, Kurt
va mostrar un gran respecte per la nostra cultura i un delit especial per
la nostra gastronomia, concreta-

ment pel, calçots i pel menjar
rnediterrani.

Tot i els problemes físics

-amputació de diversos

dits de la mà dreta i una

lesió al genoll-, l'alpinista
de 72 anys no abandona
mai i té previst tornar a

I'Himàlaia e! 2006.



per dur als seus clients, i no haurien d'utilitzar les vies tradicio
nals. Quan un alpinista fa una expedició, al darrere hi ha una filo

sofia, uns valors, una manera de viure, una història que no es pot
comprar.

Com va començar aquest delit per pujar el K2?

La meva intenció no era ni molt menys pujar els catorze cims més

alts de la terra, però quan vaig ser al Gasherbrum II i vaig contem

plar el K2, vaig decidir que el meu objectiu havia de ser pujar a

aquella muntanya. Crec que qualsevol muntanya que et proposis
es pot pujar. Només cal voluntat per fer-ho. L'any 1986, amb la

companyia de Julie Tullis vam aconseguir el nostre somni: el K2 ja
era nostre!

Quins sentiments

experimenta
una ascensió?

Tinc la necessitat

d'explorar... Per a mi

és un desafiament i

en cada moment he

de superar-me. La

muntanya per a mi

ho és tot! De petit
recollia cristalls i ara

la muntanya és la
meva recerca de cris

talls. Potser és el

repte de buscar-la

cada cop més estè

tica, més bonica ...

En definitiva és la

recerca de la bellesa.

Ha guanyat diversos premis en certàmens internacionals
de cinema de muntanya. Quins són els canvis tecnològics
més rellevants en aquest camp?
Doncs són molts, perquè el material actual és molt més lleuger i

les càmeres digitals i el vídeo són també un gran avanç. Les
meves filmacions han estat dures per culpa del pes dels apara
tosos equips. Tot i així, crec que he filmat coses boniques, que
encara avui són maques de veure.

Ha escalat a Catalunya?
He escalat a Montserrat amb Josep Manuel Anglada i també amb

amics bascos com el Josema Casimiro, amb qui he escalat a

l'Everest, i amb amics

catalans: Cadiach, Rà

fols ... Juanita Oiarzabal
és un bon amic i té

bones cames, però és
"un po brutto". Crec

que ara ha estat pujant
el K2. És molt fort psi
cològicament, té una

gran capacitat i sempre
fa allò que es proposa.

en

Quina ascensió ha

estat més satis

factòria?

Per a mi no hi hagut
cap muntanya especial, jo crec que la vida és una muntanya i el

meu objectiu és cercar els cristalls més bonics.

Què és el més impor
tant d'una expedició?
Primer de tot cal tenir

bons companys. A mi
no m'agraden les bara
lles i vull estar tranquil i

gaudir. El segon aspec
te a tenir en compte és
el temps: jo tinc un sisè
sentit que em diu "Kurt,
no pugis, és perillós, el

temps no és estable".

Sempre em deixo guiar
per aquest sentit. En

tercer lloc cal conservar la calma. No es pot anar amb presses,
tot s'ha d'assaborir...

Nascut a Salzburg (Àustria) l'any 1932, finalitza els seus estudis de

magisteri i exerceix de professor. Després de cinc anys, decideix

deixar-ho tot i la seva vida fa un gir important. Comença a fer

importants ascensions. D'entre les més de vint expedicions en què ha

participat, només en destaquem una mostra:

1957. Broad Peak amb Hermann Buhl. Primera absoluta

1957. Chogolisa. Hermann Buhl mor en caure per una cornisa

1957. Primera filmació a l'Everest, Nanga Parbat i Karakorum
amb Julie Tullis

1960. Dhaulagiri. Primera absoluta
1978. Makalu

1978. Everest

1986. K2 amb Julie Tullis

1991/92. Broad Peak amb expedicions catalanes.Primera Cara Est

1992. Gasherbrum II

K2: desafiador del cielo

El nudo sinfin: K2, montaña de sueños y destinos
K2. El nudo infinito
Cumbres y secretos

Alcoholes del aire

El Kurt Diemberger Ómnibus
Entre cero y ocho mil metros



De la sortida fins al control A (Barnils). 4,280 km. 58 min
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Text ifotografies de Jordi Carull

ltinerari
Total: 14,400 km
Desnivell: 317 m

Horari:3 h 25'

Sortim de la plaça de l'Ajuntament de St.
Quirze Safaja (600 m) per una baixada fins

a agafar una pista enquitranada i amb el

rètol "Camí de Barnils" que seguim cap a

l'est, giravolta Î 80 graus i salva el desnivell
del cingle. Sortim davant de l'església i tor
nem a ser a la pista, passant a frec de l'ab
sis (segle XI) i el cementiri, on s'acaba l'en

quitranat. A la dreta, trobem un bonic
mirador sobre la Vall del Tenes. Seguim la

pista, deixant-la de tant en tant per agafar
corriols drecera i evitar les llaçades. Una
munió de camins ens porta d'esquerra a

dreta fent-nos posar els cinc sentits en l'o

rientació. Acabem sortint de nou a la pista
per agafar tot seguit un corriol a l'esquerra
que ens porta a un rocall que fa de camí

per anar a uns camps. El seguim, tot tro

bant a l'esquerra alguns camins que vénen
del poble i a la dreta algunes dreceres que
tallen la pista. Dues d'aquestes dreceres
tenen els mateixos graus i nosaltres aprofi
tem això per posar el Pas Î a la segona.

Els corredors confonen una clariana de la
roca i la prenen com un dels camins. Alguns
perden molt de temps i d'altres fins i tot no

troben el control. El joc ha començat. Girem

per una costeruda i humida canal que ens

porta cap a la pista que veiem a la dreta per
sobre nostre. Arribats a la pista sembla que
tenim un tram tranquil on algun corredor

projecta guanyar el temps perdut en el con-

Marxa de
Sants '04
Sistema Dufour

Quan som a les portes d'una nova edició de la Marxa de Sants,
que se celebrà el proper Î 7 d'abril, recordem la que l'any 2004 va

desfilar pel Serrat del Fabregar, un balcó suspès a una de les parts
més altes dels Cingles de Bertí, damunt les valls altes del riu

Rossinyol i la riera Blanca, afluent del riu Congost. Els Cingles des

d'aquí semblen les proes d'immensos vaixells que naveguen cap al
Montseny, que veiem airós al fons. El lloc és prou bonic i els camins
interessants.

trol de pas. No serà així, perquè el control Î

de Regularitat, situat uns cent metres més
endavant, tallarà els intents de córrer.
Passat el control, la pista es torna un camí
de passejada, primer pel bosc i després, ja
dalt la carena de la serra de Barnils, envoltat
de camps de cultiu i prats de pastura.

Riera, i més endavant, en un ampli coll
amb vistes al Pirineu, passem un tancat i

agafem un camí de pastura que va

paral·lel a la pista per dins el bosc. Ens
desviem a la dreta per un corriol poc mar

cat que torna a la pista. Aquí hi ha el Pas 2.

Seguim pujant i veiem una enorme cons

trucció moderna, polèmica pel seu estil i

per haver estat feta sobre la masia catalo

gada La Corona, de la qual encara se'n

poden veure les runes i el graner. La vista
des d'aquí és espectacular.

Les grans finques agrícoles, les masies i

algunes clapes de bosc ens faran com

panyia aquest primer terç de la Marxa.
Deixem a l'esquerra, mig enrunat, Can



Després d'una llarga recta, la pista comen

ça a pujar i s'endinsa dins el bosc que les

vaques mantenen net de bardisses. És
espectacular passejar per aquí els matins

d'hivern, quan el sol intenta trencar les boi

res que cobreixen la carena. AI capdamunt
de la pujada trobem una cruña de pistes
que porten a les masies bessones de

Serracarbassa i Serratacó, visibles des d'a

quest punt. La pista, que antigament pas
sava pel mig de les dues cases, ara voreja
els conreus més al nord, baixant primer i

tornant a pujar fins a una altra crulla amb un

menhir que serveix de fita de límit territorial.
Poc més amunt deixem la pista i seguim a

l'est per un camí carreter que ens porta fins

a un dipòsit. Un cop passat, girem a

l'esquerra per un corriol que segueix una

línia elèctrica. Pugem suaument i trobem
uns prats de pastura envoltats de bosc i just
al final el control A on espera l'esmorzar.

Tornem a la pista principal fins a l'entrada
de la imponent masia de Barnils. Situats
davant la porta de la finca ens desviem a

l'esquerra per una pista barrada al trànsit

rodat, deixem un camí d'escales que porta
a l'ermita encimbellada dalt d'un turó i al

control2, al qual no anem encara. Davallem
fins a situar-nos darrere el turó, agafem un

camí a la dreta que separa el turó dels cul

tius i pugem per un corriol molt amagat fins
a la Capella de Barnils tot trobant el Pas 3.

Un cop a dalt la vista és magnífica, però no

cap a l'est i trobem una bifurcació cap al

Racó de la Font i Sant Martí de Centelles que
deixem a la dreta per seguir cap al Fabregar.
Passem a tocar d'uns tancats de vaques i

ens desviem a la dreta per una pista malme
sa. AI Coll del Fabregar, just on trobem el
control 3 de regularitat agafem un corriol a la
dreta que puja al Turó del Fabregar (917 m),
punt culminant de la Marxa i on posem el

control B. Val la pena abocar-se amb pre
caució des d'una roca que sobresurt de la

cinglera per contemplar el panorama.

hi parem perquè l'estat ruïnós del edifici ho

desaconsella. Ara sí, pel camí d'escales

baixem fins al control 2 de regularitat
seguim fins a la cruâla barrada.

Ara, però, girem a l'esquerra i pugem per la

pista principal, ja dins el terme municipal
d'Aiguafreda. Trobem diversos camins que
entren als camps i en l'últim ens endinsem a

l'esquerra breument per agafar un corriol

molt amagat al bosc que ens torna a la pista.
Hi trobem el Pas 4. Continuem per la pista

Del control B fins al control e (L'Escopeter). 2,405 km. 34 min

Del control A fins al control B (Turó del Fabregat). 3,580 km. 53 min

El camí va seguint la carena cap al ves

sant nord fins que davalla cap al Coll del
Racó de la Font on trobem la pista que

havíem deixat i el control 4 de regularitat.
La pista principal baixa cap a la carretera

de Centelles, però nosaltres marxem per

un camí ample força malmès en direcció

sud-oest que ressegueix el cingle. Som al

Serrat de la Codina i el camí alterna un

costat i l'altre de la carena.

Passat un petit collet aprofitem
un tram a l'esquerra de l'antic

sender d'abast i fem un passeig
per un balcó obert al buit damunt

l'altiplà on neix el riu Rossinyol
que es despenja bruscament als
salts de Sant Miquel del Fai.
Tornem al camí que seguíem,
creuem un altre coll, i el deixem

de nou per la dreta per enfilar-nos
a un petit turó on hi ha el pas 5.

Tornem a davallar a la pista i

seguim carenejant. Just al punt
on el Serrat es divideix hi ha una

cruïlla de pistes; la de l'esquerra
va a Puig d'Olena i la de la dreta

cap a l'Escopeter, antiga masia
enrunada on trobem el control C.
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de Puig d'Olena. El camí davalla fins que
trobem el GR que ve de Puig d'Olena i que
va cap a la pista. L'agafem uns metres i el
deixem per un esborrat corriol que ens

torna al camí d'abast que seguíem. Hi tro

bem el Pas 6. Uns metres més endavant
sortim a l'esquerra, ara sí, a la pista carene

ra. Trobem molts conreus a banda i banda
del camí que es torna més ample en trobar
la pista que per l'esquerra ve de Puig
d'Olena. Arribem a un coll pelat, de rocallís

arrodonit, i un cop passat veiem el següent
control, però abans ens desviem per un

corriol a la dreta que baixa decididament. El

seguim uns 200 metres i girem en direcció
contrària per un altre que puja i ens torna a

la carena just al davant del control 5 de

regularitat que havíem vist. No cal dir que,
amb tot això, havíem passat el Pas 7. De
nou a la carena, la pista ens porta al control
D amb l'últim descans de la Marxa.

Del control e fins al control D (final de la carena) . 2,405 km. 35 min

Just al costat de la casa

segueix, a l'esquerra,
l'antic camí de bast pel
costat solei del Serrat.

L'aprofitem al llarg
d'un quilòmetre.
Trobem camps de

cultiu i poc a poc
es va perfilant a

llevant la silueta
del Sanatori

Veiem

davant nostre

la depressió del Tenes.
La pista que seguíem gira sobta-

dament a la dreta i nosaltres agafem un

camí, també ample però amb el pas barrat

a vehicles, que baixa cap el sud. Cent
metres més endavant agafem un corriol

que baixa a l'esquerra. Trobem el Pas 8.

Creuem l'ample camí i seguim pel senderó

cap al fons de la vall. Després d'agafar dos

camins més amples a la dreta, la vall s'obre
i ja veiem la gran falla de l'Espluga. Agafem
un corriol a la dreta que, molt amagat, surt

altre cop al camí principal uns metres més
endavant. Un senyal estratègic fa que

alguns participants se saltin el Pas 9 que hi

hem posat, ja que el previsible final de
la Marxa i el cansament fan que no parin
tota l'atenció necessària. Baixem fins al
Torrent de l'Espluga, el creuem a gual i

seguim planers cap al poble de Sant
Quirze. Si ens acostem a l'esquerra veurem

el salt d'aigua per damunt de la Bauma de

l'Espluga. Arribem a una casa de colònies
on hi ha un mirador i agafem la pista de
Barnils per la qual havíem sortit. En arribar
a l'església seguim rectes pel carrer Major
fins a trobar unes escales a l'esquerra que
salven el cingle per Ulna bonica zona enjar
dinada dedicada al poeta Màrius Torres,
que va passar el final de la seva vida a Puig
d'Olena. L'arribada és a la plaça del

Ajuntament. Uns bonics versos del poeta
escrits a la roca fan una deliciosa cloenda
de la Marxa Sants'04.

Els temps i les distàncies expressades en aquest recorregut estan comptats incloent-hi les marrades pròpies del joc de la Marxa.
L'itinerari, com a excursió molt recomanable, pot escurçar-se considerablement.

Donem les gràcies a tots els corredors, als controls i a tots els coHaboradors (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell
Municipal de Sants Montjuïc, Capitania IV Regió, FEEC, UEC Consell General, F.C. Barcelona, Esportiva Aksa, Premsa Catalana, El
Corte Inglés, Cobega (Coca Cola), La Caixa, Caixa Catalunya, Fotomecànica Velfilmsa, UEC de Sants, Sants 3 Radio, L'Informatiu de
Sants) perquè gràcies a ells la Marxa Sants ha estat possible un cop més. Us esperem el17 d'abril a la Marxa Sants '05.
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Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França
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1. Itineraris pels Cingles del Berti
des de Riells del Fai.
UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en Bn per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet iXavier Saleta

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidrá

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez
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Text i fotografia de Lluís CatasúsRefugi Russell
Ascensió al pic d'Ardiden per la vall de Lutour,
la primera del comte Russell

E I refugi Russell es troba situat a la

riba dreta de la vall de Lutour a la Bigorra,
al departament francès dels Alts Pirineus i

prop de la localitat turística de Cauterets.

La vall de Lutour se situa just en el límit del
Parc National des Pyrénées i durant l'estiu és

plena a vessar de turistes i excursionistes
francesos. Per a molts muntanyencs de

casa nostra el seu interès pot semblar

secundari perquè al seu costat tenim la vall
de Gaube, i doncs, qui farà 500 quilòmetres
per arribar fins a Cauterets i anar a visitar la

vall de Lutour tenint al seu costat el tot pode
rós Vignemale? Però, si aneu a visitar-la us

puc ben assegurar que no us en penedireu.

Es tracta d'una vall de gran bellesa, ampla,
de relleus suaus, envoltada per un magnífic
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bosc d'avets i pins negres i amb un gene
rós riu d'aigües transparents i cristal·lines.
El bosc es combina amb pastures i bucò
lics prats que són plens de flors a principis
d'estiu. Tot plegat configura un paisatge

El comte Russell hi va

organitzar sumptuoses festes
on va rebre a reis i prínceps
amb catifes vermelles esteses
sobre la gelera
molt equilibrat on és molt fàcil trobar acolli
dores raconades per passar l'estona tot

contemplant la natura i les boniques pano
ràmiques de la vall. Els còmodes camins

que hi ha traçats pel fons de la vall són
excel-tents per fer agradables passejades, i

aquesta és la raó de l'abundant turisme

La bucòlica vall de Lutour. Fotografia: Ramon Pascual

familiar que ronda per aquesta vall durant
tot l'estiu. La gran afluència també ve

donada pel fàcil accés amb vehicle i per
l'existència del xalet-hotel de la Fruitière
amb servei de restaurant, que trobem a l'i

nici de la vall, i el xalet-refugi d'Estom,
situat a dues hores i mitja de camí.

Aquesta proposta, però, vol anar una

mica més amunt i no quedar-se en la
idil-lica passejada d'aquesta vall. La pre
tensió és descobrir el refugi Russell i pujar
al pie de l'Ardiden (2.988 m), un cim que
malgrat no arribar als tresmil seria merei-

\
,

xedor de pertanyer a aquest selecte grup.

El refugi Russell és molt senzill i potser no

fa prou honors a tan il·lustre pirineïsta. No
en va, el comte Henry Russell (1834



1889, a llogar la muntanya a un preu d'un
franc per 99 anys de concessió i per
sojornar-hi va fer excavar un total de set

coves situades entre els 2.400 i els 3.200
metres. De fet, en aquestes coves hi va

organitzar llegendàries i sumptuoses
recepcions on va rebre a reis i prínceps
amb enormes catifes vermelles esteses

sobre la gelera.

----------------�

Accés al refugi Russell (1.980 m)

Desnivell: 509 m des de la Fruitière • Horari: 2 h • Dificultat: baixa

Toulouse -1909 Biarritz) va ser un deis

grans descobridors dels Pirineus i entre

els seus mèrits trobem més de trenta pri
meres on hi destaquen cims tan coneguts
i importants com el Cilindre de Marboré,
el Carlit, el Gourgs Blancs, la Pica

d'Estats, el Molières, la Maladeta

Occidental, el Pic d'Alba, etc. El refugi
porta el seu nom ja que està situat a la
ruta d'ascensió del pic d'Ardiden i ell va

ser precisament el primer home a coronar

aquest cim.

El nostre comte, inspirat en les lectures
de Vincent de Chausenque, va arribar

l'estiu de 1858 a Barèges. Tenia 24 anys i

ltinerari
(pic d'Ardiden)

Des del poble de Cauterets prenem la
carretera cap al Pont d'Espagne. Al poc de

superar un tram de corbes molt tancades
trobem una desviació cap a la vall de

Lutour. Agafem el trencall cap a l'esquerra i

arribem al xalet-hotel de la Fruitière (1.371
m). En aquest punt, trobem un immens

aparcament on podem deixar el vehicle. En

total són 6 km des de Cauterets.

El xalet-hotel de la Fruitière és el punt de

partida de la nostra excursió. AI costat tro

bem un refugi lliure amb capacitat per a 10

persones que en cas de necessitat ens pot
treure d'un entrebanc, encara que no sem

pre es troba gaire net. Tot just començar a

caminar, trobem un pont de fusta que ens

permet creuar el Gave de Lutour i passar al

costat dret de la vall. Continuem després
per l'ample camí tot recorrent la bonica vall.

El camí puja de manera molt suau fins a

superar el Portau de Limouras (1.458 m).
Més endavant, arribem a la peculiar i pinto
resca cabana de Pouey-Caut i, poc des

prés; a una cru'llla (1.537 m) on un pal indi
cador ens mena cap al refugi Russell.
Deixem l'ample i suau camí del fons de la

vall, que es dirigeix cap al llac i refugi
d'Estom, i prenem aquest corriol que s'enfi
la pel vessant de la nostra esquerra. El camí
travessa un bonic bosc d'avets tot superant
el fort pendent del vessant amb una sèrie de

ziga-zagues. Just quan el pendent comen

ça a suavitzar-se, trobem al mig d'una cla

riana el nostre refugi (1.980 m).
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era el primer cop que visitava els Pirineus.

Precisament el pic d'Ardiden va ser una

de les seves primeres ascensions i, pro

bablement, va ser des d'aquest cim des

d'on va contemplar per primer cop en la

llunyania el tot poderós Vignemale. Potser

és anar massa lluny però resulta suggeri
dor pensar que potser en aquesta senzilla
ascensió a l'Ardiden va començar la seva

passió quasi bé malaltissa pel Vignemale.

La seva vida va estar profundament lliga
da a aquest cim. Hi va pujar per primer
cop l'any 1861 i en total hi va ascendir 33

vegades, la darrera el 1904 amb 70 anys.
La bogeria per aquest cim el va portar, el

Es tracta d'un refugi lliure molt senzill però
força ben equipat amb aigua, llar de foc i

llum per placa solar que ens permetrà
passar una bona estada. La seva situació,
però, no sembla la més idònia, ja que no

Ara us proposo seguir les passes del nos

tre comte: pujar l'Ardiden, contemplar les
seves panoràmiques i respirar el seu aire
com si fos el primer cop que trepitgéssiu
els Pirineus i, qui sap, potser us arribarà
alguna inspiració ....

queda al resguard de la caiguda d'allaus.
Hauria estat més prudent bastir el refugi
una mica més amunt, fora de l'abast
d'uns pendents on són ben visibles els
rastres del pas d'antigues allaus.

,
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Ascensió al pie d'Ardiden (2.980 m)

Desnivell: 1.008 m des del refugi Russell • Horari: 3 h només de pujada
Dificultat: baixa, però cal grimpar una mica al tram final

dament 15 minuts, trobem una cruïlla ben

marcada (2.080 m) i agafem el corriol que

surt cap a l'esquerra en direcció nord, tot

deixant el camí que es dirigeix cap al coll.

Es tracta d'un corriol ben traçat que s'en

fila sinuosament per superar el fort pen
dent del vessant. D'aquesta manera

anem guanyant desnivell amb força rapi
desa fins a arribar a un fals plató. Des d'a

quest punt ja podem contemplar la llarga
muralla que forma la cresta cimera del

nostre cim i que haurem de superar per

algun punt. Les fites ens seran de gran

ajut i ens conduiran a través d'un caos de

roques fins a un corredor herbós que ens

permetrà superar aquesta barrera. És el

pas clau de l'ascensió: el Pourtau des

Agudes (2.566 m). A partir d'aquí només

ens resta continuar per la llarga aresta

sud-oest que ens porta fins al cim. És una

cresta senzilla formada per blocs que en

alguns moments ens obliguen a utilitzar

les mans. Sense gaires contratemps, al

final d'aquesta grimpada arribem al cim

(2.980 m) on podem gaudir d'un mereixe

dor descans. Des d'aquí dalt, podem
contemplar unes boniques i extenses

panoràmiques i reconèixer en la llunyania
el massís del Vignemale. El retorn el farem

Vista de l'aresta sud-oest del pic d'Ardiden

Els principals itineraris hivernals amb

esquís del pic d'Ardiden no passen pel
refugi ni per aquest vessant, sinó que sur

ten de l'estació de Luz-Ardiden o de les

proximitats del poble de Grust i l'ascensió

es fa pel vessant nord del cim. Hi ha,
però, la descripció d'un itinerari d'esquí
que passa pel refugi, encara que no sem-

bla la ruta més adequada. La descripció
de la pujada que tot seguit es detalla

correspon a l'itinerari d'estiu.

Sortim del refugi i agafem el camí que es

dirigeix cap al coll de Culaus. Poc a poc el

bosc es va aclarint i les mates de neret

van guanyant terreny. AI cap d'aproxima- pel mateix camí.
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• Comarca: Terra Alta.
• Capacitat: 20 places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, sn;

Senderisme, Espeleologia.

Guies d·alpinisme. escalada. esqui de muntanya.
Bn. barranquisme ... d'arreu del món.
Uteratura i revistes de muntanya.
Posters. videos i complements.
Tot tipus de mapes.
Cafetefia per consultar revistes. plànols i ressenyes.
Sala de lectura.

• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant

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

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

.
-

-

�.

• Mitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Gapacitat: 60 places.
• ActMtats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

(tel. 937 591 234/608 736 714)
(tel. 972 145 107/646 744 669)

• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Berri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esqui, Esqur de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

• Altitud: O metres.
• Massrs del Garraf.
• Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
• Capacitat, 14 places.

"Clbett IIOITH!s la tBmoIada d'estiu.

• Altitud, 2.340 metres.
• Pirineu, Vallferrera.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esqur de Muntanya.
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Els rescats en zones de muntanya

muntanyencs i que no parli tan sols
de "zones de muntanya" sinó de

"zones de risc o d'accés difícil",
D'altra banda, s'ha aconseguit el
compromís de la Consellera d'Interior
Montserrat Tura que mai es cobraran
els rescats derivats d'accidents

ocorreguts en la pràctica responsable
dels esports de muntanya,

Tot i que la poca concreció dels fets

que determinen el cobrament
(conductes imprudents o temeràries) i
de les excepcions establertes

(fenòmens meteorològics
extraordinaris o catastròfics i casos

de força major) farà conflictiva
l'aplicació de la taxa de rescat, Tura

va assegurar que en el cas

d'accidents i situacions que afectin la

pràctica esportiva dels federats no

s'aplicaran els criteris generals i es

tindrà sempre favorablement en

compte aquesta circumstància,

La taxa serà exigible en general a

partir del pròxim 1 de juliol i en el cas

que es disposi d'assegurança, 1'1 de

gener del 2006, Cal recordar que els
federats catalans no es veuran mai
individualment afectats pel cobrament
dels rescats ja que l'assegurança
que inclou la llicència de la FEEC
cobreix aquesta contingència,

El passat mes de novembre, el
Parlament de Catalunya va aprovar
una nova taxa per ser aplicada als
rescats en zones de muntanya en

determinades circumstàncies, La
Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya (FEEC) va elaborar un

manifest i va iniciar gestions davant
del mateix Govem i diferents grups
parlamentaris per tal que la

possibilitat de cobrar els rescats no

afectés les activitats dels esportistes
ni de les entitats federades,

Encara que aquestes gestions no

han impedit l'establiment de la taxa,
s'ha aconseguit que la norma no

sigui tan discriminatòria pels

3,000 mapes d'utilitat excursionista i alpinística a la car

toteca, més de 5,000 capçaleres de revistes a l'hemero
teca, una fototeca amb fotografies de tot el món, una fil
moteca majoritàriament formada per filmacions
d'ascensions a les muntanyes d'arreu del món, un munt
de documentació privada i no comercialitzada i un índex
del contingut dels anuaris més importants que es publi
quen al món sobre alpinisme,
El SGIM està situat a l'antiga església parroquial de

Jonqueres, del segle X, a Sabadell. Amb la vocació de
mantenir un servel obert a tothom, aquest centre asse

gura una utilitat pública de l'edifici, restaurat l'any 1993,
que a la vegada és un marc idoni per desenvolupar les
seves activitats, L'equip humà del Servei està format per
quatre persones que s'ocupen de la gestió ordinària, aju
dats d'uns col-laboradors fixes per tal d'enllestir tasques
puntuals, El Servei General d'Informació de Muntanya
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la
FEDME, la FEEC, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament
de Sabadell i de la Euskal Mendizale Federakundea,

POLÈMICA A LA VALL FOSCA
La futura construcció d'una estació d'esquí, un complex
hoteler i nombrosos habitatges a la vall Fosca provoca dis

crepàncies entre l'Ajuntament i alguns veins que, juntament
amb algunes entitats ecologistes i excursionistes, denun
cien l'impacte mediambiental d'aquesta consírucció.
La plataforma Vallfosca Activa, formada pels que creuen

que el projecte no aportarà cap riquesa al territori, contra

posa les seves tesis a les d'altres implicats que consideren
que aquesta pot ser l'única sortida a l'empobriment de la
vall, formada per dinou nuclis de població,
Mentre la plataforma pretén aturar els projectes, la promo
tora Vallfosca Interllacs ja ha començat els treballs de cons

trucció amb el suport de l'Ajuntament, que defensa l'impuls
econòmic de la iniciativa,

LA BIBLIOTECA DEL SGIM DISPONIBLE A INTERNET

El Servei General d'Informació de Muntanya (SGIM) de
Sabadell permet consultar el seu fons documental a tra
vés de la web www.sgim.drac.com. Aquest centre de
documentació alpina posa a l'abast dels intemautes més
de 10,000 volums que es poden consultar de manera

gratUITa a través de la xarxa gràcies al nou cercador del
fons bibliogràfic que permet la cerca per entrades geo
gràfiques, tècniques, històriques, etc,
El Servei ja està treballant per incorporar altres fonts i
aviat enllestirà la videoteca i filmoteca i una part de la car

toteca, que probablement estaran disponibles durant

aquest any 2005, El SGIM és un centre de documenta
ció alpina creat l'any 1974 per un grup d'amics amb la
intenció de cercar, classificar, arxivar i treballar amb tot

tipus de documentació d'utilitat alpinística, amb la volun
tat d'oferir-la a tothom, El fons documental que ofereix el
SGIM és totalment especialitzat en temes de muntanya
(alpinisme, escalada, excursionisme, exploració alpina),
en els vessants esportius, històrics o culturals,
Actualment el fons del SGIM consta de més de 10,000
títols classificats en 16 grans grups a la biblioteca, uns
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EL COMITÈ DE DESCENS DE BARRANCS PREPARA

GORGS2005
La trobada Gorgs 2005, organitzada pel Comitè de Descens
de Barrancs de la FEEC, se celebrarà el proper mes de maig
a l'Ait Urgell. Properament s'informarà de les dates i el lloc
concrets d'aquesta segona edició de la reunió, GORGS va

ser el 2004 la primera trobada de barrancs organitzada a

Espanya amb care similar als encontres que es fan a França
de forma assídua, amb la particularitat que es tracta de tro
bades itinerants que donen a conèixer la nostra geografia i els
nostres barrancs, Les actvtats previstes pel cap de setmana
durant el qual se celebrarà la trobada són molt diverses: al
matí, es faràn descensos per la zona, i a la tarda i al vespre es

faran taules rodones sobre tècniques, conferències, passis
audiovisuals sobre tècniques, formació, etc, La nit de dis
sabte, un sopar de germanor donarà l'oportunitat als partici
pants que es coneguin millor, El termini per enviar propostes



de participació en forma d'audiovisual, presentació, confe

rència, etc. ja és obert. Les persones interessades cal que es

posin en contacte amb el Comitè Català de Descens de

Barrancs al més aviat possible.

QUINA ÉS LA MUNTANYA MÉS ALTA DEL MÓN?

Parlant amb propietat, la muntanya més alta del món és
el Mauna Kea, a l'arxipèlag de Hawaii. Des de la seva

base fins al seu cim mesura 9.691 m. Això sí, és impos
sible ascendir-la sense oxigen ... com a mínim al principi,
ja que més de la meitat de la seva superfície és sota l'o
ceà. Per sobre del nivell del mar, s'eleva "només" 4.205

metres. Per això l'Everest, amb els seus 8.848 metres

sobre el nivell del mar, continua sent el punt més proper
a l'espai, tot i que això no vol dir estrictament que sigui el

punt més elevat de la Terra. El cim de l'Everest és, efec

tivament, el punt terrestre que més s'endinsa en l'atmos

fera, el que arriba més amunt respecte l'escorça terres

tre. Però si considerem el punt més alt de la Terra

mesurant la distància des del centre del planeta, el cim a

què ens hem de dirigir no és a I'Himàlaia, sinó a

l'Equador! El Chimborazo, amb 6.310 metres, és el punt
més llunyà respecte el centre de la Terra, donat que el

nostre planeta no és una esfera perfecte i el radi a

l'Equador és 43.500 metres major que als pols.
Si considerem, però, que la muntanya més alta és la de

major desenvolupament des de la base fins al cim per

sobre del nivell del mar, tampoc no és l'Everest, sinó un

altre dels 14 vuitmils: el Nanga Parbat, amb 8.025 metres
sobre el nivell del mar. El més occidental dels vuitmils

neix a peu de vall a poc més de mil metres sobre el nivell

del mar, elevant-se'n uns set mil des d'aquest punt.

Lèxic especific del múixing i la pulca Per Concepció Arnau

DIA INTERNACIONAL DE LA MUNTANYA
El Dia Internacional de la Muntanya es va celebrar el pas
sat 11 de desembre amb ellema "Pau: clau per al des

envolupament sostenible de les muntanyes", instaurat

per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Els conflictes en muntanyes han augmentat durant els

darrers cinquanta anys fins a arribar al punt que hi ha el
doble de probabilitat que els conflictes violents seriosos

tinguin lloc en aquestes zones que en d'altres. Les mun

tanyes cobreixen una quarta part de la superfície de la

terra i són llar del 12 % de la població. Sense pau, la gent
no pot treballar per reduir la seva pobresa, ni assegurar
se l'aliment, ni millorar les seves oportunitats de vida.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar

el dia 11 de desembre Dia Internacional de la Muntanya
com a resultat de la celebració reeixida de l'Any
Internacional de les Muntanyes el 2002, que va compor
tar un augment de la consciència global de la importàn
cia de les muntanyes i l'establiment de comitès nacionals

a 78 països. La FAO ha estat l'encarregada de coordinar
els actes de celebració d'aquest dia.

[nun tan�a---._.,

serveix per unir-lo a la línia de tir d'un tri

neu, que se'n diu també línia d'arnès;

arquet de pulca, arc petit que sobresurt de

l'arnès d'un gos i que uneix els dos braços
d'una pulca; braç, cadascuna de les

barres entre les quals se situa el gas que

arrossega una pulca a trineu; i finalment, la

línia de coll que uneix el coll dels gossos a

la línia de tir d'un trineu.

Els diferents manaments en forma de crits,
d'ús internacional, per donar ordres als

gossos són:

Ahead! (pronunciat ahed, amb la hac aspi-
D'entre els estris que es fan servir per

practicar aquest esport destaquen: l'arc

de conducció que és la part posterior del rada). Significa que el gos guia vagi enda-

trineu on se subjecta el múixer; cinturó,
banda de material consistent que el con

ductor es lliga a la cintura i que es fixa al

trineu mitjançant una corda; l'arnès, cinyell
format per diverses corretges flexibles i

resistents, que envolta el cos d'un gos i

El múixing és un esport consistent en el tir

de trineus amb gossos nòrdics per una

pista sobre la neu. També es pot practicar
amb la pulca que és un trineu lleuger d'ori

gen lapó. Els conductors dels trineus de

gossos són els múixers i els conductors de

la pulca es diuen pulquites. El tir en tàndem

és un tipus de tir emprat en competicions
de múixing. Es distingeix entre el tir en tàn

dem simple, en què els gossos fan una file

ra d'un en un i el tir en tàndem doble, en

què els gossos van de dos en dos.

vant i recte.

Come gee! (pronunciat camgtJ. Ordena al

gos guia que faci mitja volta per la dreta.

Came haw! (pronunciat camhau, amb la

hac aspirada). Ordena al gos guia que faci

mitja volta per l'esquerra.

Easy! (pronunciat isi). Ordena al gas guia
que redueixi la marxa.

Gee! (pronunciat gi). Ordena al gos que giri

cap a la dreta.

Haw! (pronunciat han, amb la hac aspira
da). Ordena al gos que giri cap a l'esque
rra.

Hike! (pronunciat haie, amb la hac aspira

da). Ordena al gos que comenci a córrer.

No!. Crit del múixer perquè el gos guia rec

tifiqui una ordre donada amb anterioritat

abans de donar-ne una de nova.

Whoa! (pronunciat huun, amb la hac aspi
rada). Ordena al gos guia que s'aturi.

En fi, si us ha agradat, un altre dia conti

nuarem amb ellèxic específic de les curses

de múixing i pulca.

amb la co¡'¡oboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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XXTravessia amb esquís
NÚRIA - SETCASES

12 de febret de 1984

Unió Excursionista
de Catalunya
ASSOCIACiÓ CATALANA D'ALPINISME

Gran Via, 580 - Tel. 254 58 55



entre 1 h 40 min i 2 h d'aproximació i 5 h a 6 h per a la via

_�WIIII 340 m

""'W1WI,!;1Wl!! D+ (V-V+). Calcari

�mtillD reunions equipades amb expansió per rapelar. Cal dur un joc de tascons i un altre de
friends

II • itinerari descrit per fer-lo sense neu, de juny a setembre. Orientació N

• II. • Cerdanya. Esc. 1 :50.000. Ed. Alpina; Serra del Cadí. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
• I II • • Escalades al Parc Natural del Cadí. Ascensions per neu i roca. Excursions.
Travessies d'esquí, de Jaume Matas. Ed. SRoC; El Pirineo Oriental. 45 escaladas entre ellil" y el
6b, de Alberto Urtasan Uriz. Ed. Desnivel; 55 escaladas en Cataluña, de Joan Jover. Ed. Pleniluni

limiimliOOEDmiIllm-1 J. M. Anglada i J. Cerdà el 6 de juny de 1965
• • des del poble d'Estana, cal pujar fins a Prat de Cadí, pel PR C-121, passant prop del Coll de

Reineres i pel Callet Roig, des d'on anirem distingint la paret (40 min -1 h). Un cop al Prat, ens hem
de dirigir directament ca a la base de la aret er un marcat corriol rimer i per la tartera després.

� Puig de Dòrria

Cerdanya francesa

3 hores de pujada
""Wl�illW!II925 m

""'I:I!1II:.IIj1ll:':IS!fàcil

r:mJti.1.mill·l1i raquetes de neu i, per precaució, piolet i grampons necessaris en cas

de neu gelada
II • de gener a maig
• II. • Cerdanya. Esc. 1 :50.000. Ed. Alpina

• • des de Puigcerdà ens dirigim cap a La Guingueta d'lx (Bourg-Madame).
Ben aviat, passada la frontera, surt una desviació cap a Osseja (D-70) i

Vallcebollera (D-30). AI final del poble trobem un aparcament.

[¡ Pic de la Vaileta

L'Arieja
entre 2 i 2 h 30 min d'aproximació i 4 a 5 h per a la via

>ç,¡:1illIII_ 270 m

"1:.II1II:.I.!IWJ:II D (V). Granit

œllti.1.mmD via semiequipada amb pitons. Cal dur un joc de tascons i un altre de
friends

II • itinerari descrit per fer-lo sense neu, de juny a setembre. Orientació NE

II • • Cerdanya. Esc. 1 :50.000. Ed. Alpina; Andorra. Esc 1 :40.000. Ed. Alpina
: I II • • El Pirineo Oriental. 45 escaladas entre ellil" y el 6b, de Alberto Urtasan
Uriz. Ed. Desnivel; 55 escaladas en Cataluña, de Joan Jover. Ed. Pleniluni
• • des del Coll de Pimorent, a des de l'aparcament de l'estació d'esquí de
Porté-Puymorens, cal remuntar pel fons de la vall, paral·lels al Rec de l'Orri, pel
seu vessant dret. AI fons de la vall apareix clarament el Pic de la Vaileta, a

l'esquerra del Pic de la Mina. Caldrà remuntar la tartera per arribar a peu de via.

[¡ Roca de l'Ordiguer
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Descripció: Es tracta d'una sortida d'iniciació a les

raquetes de neu. És un itinerari sense cap mena de

dificultat encara que a prop del cim s'ha de guaitar
amb el risc d'allaus dels pendents que cauen del pic
Duraneu a de Credells.

Sortim del poble i agafem la pista, inicialment

asfaltada, que es dirigeix cap a la capella de Sant

Bernabé. No cal arribar-hi. La pista fa tot un seguit de

corbes molt pronunciades i aviat ens trobem amb una

drecera que ens estalvia algunes d'aquestes corbes.

En acabar la drecera, continuem per la pista fins a

arribar a una altra corba molt pronunciada d'on surt el

camí que hem de prendre. En aquesta corba hi ha una

canalització de recollida d'aigües que ens pot servir

per identificar aquest punt. Continuem per aquest
camí tot travessant un bonic bosc de pins. El camí es

va enfilant poc a poc per la banda esquerra de la

ribera de Faitú a torrent de la Tossa. Més endavant

tornem a creuar la pista i finalment el camí ens porta
cap a la torrentera. A partir d'aquest punt, ja sense

bosc, caldrà continuar l'ascensió pel fons de la

torrentera. El pendent no

és molt pronunciat i la

marxa amb raquetes
és molt agradable.
Poc a poc el paisatge
al nostre voltant va

canviant i passem de

la dolçor dels boscos i

camins de la vall a

l'aridesa de l'alta

muntanya. Arribem al

clot de Mantell. La

torrentera ens marca en

tot moment per on hem

d'anar i aviat veurem la

darrera pujada al cim. Si la neu

està en bones condicions no ens

costarà gaire esforç remuntar

aquesta puada i arribar fins al plató

superior del cim. t'últim tram és molt planer. Bones

vistes cap al Puigmal i cap a Planoles i la collada de

Toses.

Lluís Catasús
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Descripció: Encara que ja ens avisen que les escala

des a la Vall de la Vinyola són poc agraïdes, es tracta

d'un itinerari de bon granit, bàsicament de díedres i

fisures, tot i que amb alguna que altra discontinuïtat.

Ens quedarà un bon record per l'enclavament i el pai
satge del que gaudirem durant l'ascensió. Ataquem la

paret en la seva part més baixa per una espècie de

díedre canal (IV), al final del qual ja podrem instal-lar

la primera reunió. Continuarem amb suau tendència a

l'esquerra, pels passos més fàcils, en tècnica de díe

dre, fins a plantar-nos ben bé a sota del gran díedre

que caracteritza la paret, pel qual discorre una altra

via d'ascensió. Un parell de pitons en una llastra, amb

possibilitat de reforç, ens localitzen clarament la

segona reunió. El díedre que ve a continuació és ver

tical, aeri i espectacular, tot i que no difícil, i amb

bones possibilitats de protecció. Un marcat flanqueig
a l'esquerra, per unes llastres en terreny desigual, ens

situen al peu d'un altre díedre, vertical també, en el

qual podrem progressar mitjançant tècniques d'opo
sició (V). Estem gaudint dels millors trams de l'as-

Descripció: Una clàssica indiscutible del massís:

ambient d'alta muntanya, relativa llunyania, solitud i

un calcari de qualitat prou acceptable. De la base de
la paret veiem dos díedres. El de la dreta correspon a

la via Cerdà-Pokorski i el de l'esquerra, amb un arbret

característic, ens indica el camí a seguir. És aquí on

installem la primera reunió. Caldrà passar a la dreta,
ajudant-nos de l'arbre, per encarar el díedre del segon

llarg, semiequipat amb pitons (IV+), i de protecció
laboriosa. Un 3r llarg, de tendència evident, ens mena

cap al díedre vertical i obert del 4t llarg, des d'on ani
rem amb cautela fins a la reunió, a la dreta, per un

terreny una mica trencat, tot i que fàcil. El 5è llarg,
evident també, ens prepara per afrontar un curt flan

queig (L6). Ens trobem al bell mig de la Roca de

l'Ordiguer, i encara ens queda el millor. El lè llarg
posa a prova el nostre olfacte alpí. Un conjunt de díe
dres canals i xemeneies ens farà pensar quina línia
triem per ascendir i arribar, així, a una reunió de lli

bre, on podríem fins i tot fer un bivac. Som a la part
amagada de la via, que no es distingeix de la base, on

les dues torres característiques conformen un gran

censió. Un llarg més, amb marcada tendència a l'es

querra, amb un dels passos clau de la via (V+, pitó)
ens deixen preparats per encarar el parell de llargs de

sortida, primer continuant una mica a l'esquerra i

després ja recte amunt, fins a acabar l'escalada a ben

pocs metres del cim.

uns 100 a 150 m a l'E, per la carena, es pot accedir

a una canal que ens deixa ben a prop de l'inici
de la via. Una alternativa és carenejar fins al
Pic de Fontfreda i tornar directament a

l'aparcament de l'estació (opció més

llarga, unes 2 h a 2 h 30 min).

Jordi Altimira

,
N

díedre amb la paret, per on pujarem fins al callet. És
una part molt estètica, que per si sola justifica pujar
fins aquí. Una reunió curiosa i divertida ens permet
estar encastats a la roca mentre assegurem i ens pre

para per al següent tram de xemeneia, espectacular,
en el qual se'ns apareix l'abisme de l'altra banda de

les torres. És un llarg més impressionant que difícil

(V). Continuem per la placa, d'una qualitat millor que
la que proposa la seva aparença. Un últim llarg de

placa, vertical i elegant, ens mena al final de la via.

Descens: continuem per la carena, fins a arribar a

terreny més fàcil, per enfilar una via cap a l'esquerra
en direcció a la Canal del Cristall, per on tornem a

peu de via.

Jordi Altimira



per Marc Janeras i Casanova

Peiftl legal de los refugios de montaña. El modelo de Aragón
José Maria Nasarre Sarmiento
Ed. Prames,juny 2004
240 x 170mm, 178 pàg. ll-lustrat ambfotografies en color

Per les serres de Prades i el Montsant. Excursions i trobades amb persones solitàries
Antoni M. Casas
Ed. Cossetània, novembre 2004

Col. Petjades, 2

240 x 170mm. Il-lustrat ambfotogrcifies en color

Aquest potser no és un llibre per
al gran públic, però que el terme

"legal" del títol no espanti a qui
no és indiferent a l'evolució dels

refugis de muntanya! En tot cas és
un llibre imprescindible per a

tothom qui, en major a menor

mesura, intervé en la presa de

decisions sobre algun refugi i les juntes d'entitat excursionista. L'autor

exposa amb molta claredat un seguit de reflexions sobre el paper que

juguen els refugis i les característiques que han de tenir. Com a exem-

Passejos i escapades irrepetibles pel
Pirineu

José Luís Rodriguez
Ed. Cossetània,juny 2004

Col. Azimut Turisme, 3

215 x 120mm, 224 pàg. En color

Darrere l'èxit d'acollida de la sèrie Azimut surt aquesta nova col-lecció
amb l'afegitó de "turisme" per abastar un públic més enllà de l'excursio
nista i oferir una guia itinerària més restringida al paisatge. Aquest volum

segueix als dedicats a Tarragona ciutat i Costa Daurada, i busca un valor

segur a les llibreries amb el títol Pirineu. El contingut i estil és similar al de
rutes divulgatives de dominical de diari, camp en què l'autor és ben cone

gut; igualment que en la fotografia, que hi té un tracte preferent alllibre.
En canvi el text pot justejar una mica més, sobretot per una traducció
massa ràpida del castellà.

Una altra colIecció nova d'aques
ta editorial: amb el nom de

Pegades minva la funció de guia de
les excursions i pondera la vivència
de l'autor, una visió personal que

en aquest cas pot complementar les caminades per aquestes serres parant
atenció a uns elements molt silenciosos del paisatge en un medi que
sovint envaïm amb el terrabastall de visitants ocasionals de cap de setma

na. Presenta una escriptura molt personal la forma de la qual pot con

nectar a no amb ellector, però en tot cas el contingut té un interès més

pIes, resulta molt interessant el perfil que dibuixa de servei públic a les
facetes de la figura del guarda. Bàsicament, recullI'experiència recent a

Aragó, que actualment ha pres un paper capdavanter en aquest tema,
com en d'altres.A Catalunya és encara un debat poc madur que, si bé
fa molt temps que es planteja en certs àmbits, li costa avançar i resol
dre's. Recentment, el reportatge sobre refugis del número 196 de la
revistaVèrtex ha estat una excel· lent divulgació de les reflexions que és
necessari d'escatir avui. Arran d'aquest assaig serà molt convenient que
segueixin altres publicacions d' esforços metòdics en aspectes tècnics,
per exemple, d'unes construccions tan singulars com són els refugis de

muntanya.
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Fauna salvaje de los Pirineos

Juan Carlos Muñoz

Sua edizionak, setembre 2004

250 x 305mm, 176 pàg. Il-lustrat en color i relligat amb tapa dura

Ràpidament pot estar dit: un llibre de fotografia de fauna pirinen
ca.Ara el que cal és temps per contemplar-lo amb la calma necessà
ria per meravellar-se de tants secrets de la naturalesa, revelats per
l'òptica d'un bon fotògraf. Podem entendre'l com un clàssic llibre
de regal. És curiós notar que últimament es dóna una concentració
tal de llibres dedicats als Pirineus en una a altra variant que des
d'una llibreria ens comenten que fins i tot els distribuïdors s'estan

perdent i s'equivoquen un per l'altre a l'hora de subministrar els
encàrrecs.

enllà del que pugui atraure al propi autor, un sacerdot bon coneixedor de
les muntanyes que envolten el Camp de Tarragona.
En el marc d'excursions per Prades i Montsant, recull trobades amb gent
solitària a muntanya i, per tant, singular en la nostra societat. Per exemple,
aprenem de la vida, pensar i ser de pastor quan parlen amb un que troben
al Clot Cirer i els respon a la pregunta de quantes ovelles porta:
"Permeteu-me un consell: no pregunteu mai pel nombre de caps de bes
tiar. És com si a una senyora comencéssiu a preguntar-li els anys que té.
Un pastor de gran ramat no us ha de dir el nombre d'ovelles que porta.
Pot ser que ni siguin seves, ni totes del mateix amo."

excursionisme 39



webs

Amb l'arribada de l'hivern i a mesura que la temperatura
comença a davallar, el paisatge es transforma. L'aigua que fa

uns dies s'esmunyia sorollosa per rierols, roques i torrents

s'atura dibuixant formes capricioses i camins impossibles que
només els més agosarats endevinen com superar, mentre el

silenci tot ho embolcalla. La neu comença a caure, plàcida o

violentament, i omple escletxes i corredors d'on trigarà mesos

a marxar.

Aquest paisatge fred i feréstec, que fins a mitjans del segle
passat era vist més aviat amb recel, i en el qual només

aventuraven uns pocs -aquells qui ja havien conquerit els

cims més alts per llurs vies normals i que cercaven reptes
cada cop més difícils amb un material tècnic en constant

evolució- ha donat pas actualment a una mena de parc
temàtic on gairebé tothom s'hi atreveix, cadascú dins les

seves possibilitats, és clar. Uns hi van amb raquetes, d'altres
amb esquís, i els més extrems s'equipen fins a les dents amb

tota mena de ferros per a superar els ressalts més verticals.

Tanta activitat ha arribat, lògicament, a lnternet, i potser val a

dir que en aquest cas, i més que en d'altres, aquesta
constitueix una eina de gran importància, ja que en aquest
tipus d'esport la previsió i el coneixement de les condicions

del medi en què ens bellugarem són tan o més importants
que la ruta o la via en si. I aquesta immediatesa, actualment,
només ens la pot donar la xarxa. És per això que les webs a

les que fem referència en aquest número es basen, en gran
mesura, en l'aportació gairebé diària d'informació per part
dels seus collaboradors, d'aquells que cada dia van i vénen
de la muntanya.
Bé, doncs comencem esmolant les eines a la ja visitada en

altres ocasions http://www.madteam.netJrutasi. Aquí hi

trobarem de moment trenta-sis ressenyes de corredors i

escalada en gel, principalment als Pirineus i més
concretament a la Serra del Cadí, amb clares fotografies de
localització i descripció de les vies mitjançant fitxes.

Amb els músculs ja ben escalfats podem visitar

http://www.onaclimb.comlgel/index.htm en català. Des d'allí

explorarem l'Agulla de Delluí, el Circ de Gavarnie, el Margalida
i les valls de Besiberri, Boí, Mulleres, Sorteny, Ulldeter i altres
zones clàssiques com són el Pedraforca, Costafreda i el Cadí.
Però el més destacable d'aquesta web és la completíssima
pàgina d'enllaços a d'altres pàgines d'arreu del món. Des

d'aquí podem viatjar, a més dels Pirineus, als Alps, Eslovènia,
Suècia, Noruega, Canadà, Estats Units, Xile i Argentina, tot

coneixent la previsió meteorològica i el risc d'allaus.

http://www.infohielo.comlasp/index.asp és una pàgina
especialitzada, estructurada a base d'articles, descripció de

zones, notícies i calendari d'activitats a nivell mundial i un cop
més una completa pàgina d'enllaços per accedir a tot i més:

revistes, material, més zones, condicions, pàgines personals
de reconeguts especialistes en la matèria, i una secció
variada en la qual s'hi recull tot tipus d'informació sobre

refugis, escoles, guies ... A destacar la secció dels articles es

parla de tots els tipus d'escalada en glaç fins al gairebé
surrealista dry-tooling, tot fent una passejada per uns quants
palaus de gel com són Gavarnie, Canadà, les Rocalloses,
Colorado o Escòcia.

Continuem per http://www.euskalnet.netJIumontero/hielo.htm.
pàgina d'origen basc dedicada exclusivament al gel i

estructurada a partir d'un senzill índex des del qual accedirem

a fotografies, ressenyes de Bielsa, Taillon i Vignemale

40 excursionisme

principalment, un apartat anomenat condicions en el qual els

collaboradors informen dia a dia, i enllaços per a consultar la

previsió meteorològica.
La senzilla http://roble.pntic.mec.esl-ctorio/canthielo.htm ens

porta fins al Cantàbric, tot fent un recorregut per zones que
tot just comencen a ésser explorades, on l'equipament és

pràcticament inexistent i les condicions són les justes. No cal

anar molt lluny per viure l'aventura ...

A Europa, però, el gel en majúscules el trobem als Alps. Un

cop més, una dilatada tradició alpina, gràcies a unes

condicions excel-lente, permeten disposar d'algunes pàgines
web molt interessants. Comencem per
http://icehome.in.pLcnr.itJ, des de la qual visitarem els Alps
italians: Val Argentera, Val Susa, Gressoney, Val Varaita, i els

Alps francesos: Freissinieres, Fornel, la Grave, Alpe d'Huez,
Val Maurienne, Vallon du Diable. Hi trobarem nombroses

fotografies, característiques de la zona i període més
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favorable, com arribar-hi, dormir, menjar, passejades, telèfons

útils, bibliografia i accés a detallades ressenyes.
Si el nostre destí és Dolomites, http://www.mnet-climb.coml
English/lce/east/fassagardlintro.htmlens acosta a Val

Gardena, Sella i Val di Fassa, i accedim directament a

http://www.planetmountain.comlenglish/lcelindex.html.
autèntica revista virtual d'actualitat muntanyenca.
Altres webs per les quals escalar són http://www.cascades
infos.comlindex_sp.htm, per anar a l'Oisans, i http://dba.ice
fall.comlaccueil.asp, per estar a l'aguait de les condicions de

gel als Alps en general.
I no ho podem deixar sense esmentar http://www-ice
dreams.coml. Aquesta pàgina web d'origen català i vocació

internacional pretén esdevenir el portal de referència a nivell
mundial per a tots els bojos pel gel. El mot anglès dream serà

el passaport per a navegar a través de tot tipus de seccions

relacionades amb el món blanc: articles, ressenyes, llibres,
guies, reportatges, associacions, enllaços, material ...

I somniant, ens acomiadem fins al proper número ... bona
escalada!

J\A
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Disseny gràfic,
imatge coorporativa,

disseny editorial,
disseny de pàgines web

Serveis gràfics integrals
lanevera@ideesfresques.com

tel. 93 163 46 81

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

Nom: _________ Cognoms:.__ __'

Ame�posw:.__ �

Poblaci6: Comarca:
_

F�:
� __Tel:

Correu electrònic:
���_�__� _

Dades bancàries:

Signatura:

Data: .

Podeu fer-nos arribar la subscrl�ló per correu postal,
a la redacció de la Revista EXGurslanlsme

de la Unió ExcurSionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 45� 32 47,

E-mall: excurslonlsme_uec@yahoo.es
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