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Darrerament hom comenta que l'excursionisme
científic o cultural va de baixa. No ho crec pas així.
Caldria fer números i estadístiques i comprovaríem
que la proporció sempre ha estat gairebé la
mateixa. No és el mateix qui va a la muntanya,
obre vies molt dificultoses, fa expedicions als cims

més alts de la Terra i als deu anys desapareix, que

aquell que continua tota la vida segons les seves

possibilitats físiques, escriu ressenyes, publica
llibres i fa de mestre de les noves generacions.
Aquest darrer és el veritable excursionista català.
Ens ho demostra abastament un estudi meticulós

de les activitats dels associats de les entitats de la
Unió Excursionista de Catalunya. Llegiu els
butlletins i revistes publicats en aquests setanta

cinc anys d'existència, prop de dos-cents llibres i

mapes, així com edicions de temes diversos,
visites, exposicions, conferèricies, cursos ...

Aquests documents són un testimoni fidel de la
cultura promoguda per la gent excursionista.

L'excursionisme català, avui encara

«Amb el fi d'investigar quan meresca la preferent atenció sota els conceptes científic,
literari i artístic en nostra benvolguda terra se crea una societat que es titularà

Associació Catalanista d'Excursions Científiques comprenent aquest terme les distintes
rames del saber humà»

Auest és l'article núm. 1 del reclament de la

primera entitat excursionista catalana, nascuda

l'any 1876 al peu del turó de Montgat. Volem

remarcar el seu propòsit d'estudiar les distintes

rames del saber humà i que el reglament era escrit
en llengua catalana, com hem pogut llegir després
en diversos Estatuts d'altres associacions
excursionistes que destaquen que la llengua pròpia
del club és el català.

Naturalment que, per conèixer i estudiar el país,
s'ha de caminar per valls i muntanyes. Hi havia

excursionistes que preferien gaudir de l'esforç físic
d'assolir un cim, encara que, un cop a dalt, també
van deixar testimoni escrit de les seves impressions
tant de l'ascensió com del paisatge que
contemplaven. Sense pretendre-ho, van fer

veritables lliçons de geografia descriptiva. L'esperit
de superació va comportar que les ascensions

fossin cada cop més difícils, que s'obrissin vies

d'escalada, els orígens de l'estudi de balmes,
coves i aixoplucs -és a dir, I'espeleologia-, com

també l'interès per conèixer la muntanya a l'hivern

utilitzant els estris de l'esquí. D'aquí a la competició
només hi anava un pas. I vet aquí el convenciment

que l'excursionisme català és cultura i esport.
Encara que sembli un veritable contrasentit, les

nostres administracions destrien ambdós

conceptes. Per això gairebé la major part dels

nostres científics han estat excursionistes; potser
d'aquí ve l'expressió "treball de camp".
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No ens deixem portar per frases grandiloqüents i

catastròfiques i continuem fent les nostres

aportacions, per petites que siguin, a -la preferent
atenció sota els conceptes científic, literari i artístic
en nostra benvolguda terra».

Jaume Ramon i Morros

Vocal de Cultura de la UEC
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Verds i immadurs

Recentment, la Comissió Europea ha fet

pública l'enquesta en què gairebé la meitat dels

ciutadans europeus es mostren desitjosos de
mesures legislatives més estrictes per protegir el

medi ambient. L'estudi, basat en 25.000
entrevistes realitzades als 25 Estats membres de
la Unió Europea (UE), evidencia que el sentiment
verd d'Europa té una altra cara: la majoria dels

enquestats admeten que fan poc o cap esforç
personal al respecte: com a molt, estan disposats
a facilitar la recollida selectiva d'escombraries,
però són una escassa minoria els que accepten
propostes més exigents com prescindir del cotxe

o pagar impostos amb finalitat ecologista. Una

vegada més, la ciutadania sap veure el problema i

la necessitat de resoldre'l, però en fa

responsables als respectius governs i fa palesa
una actitud immadura davant la gravetat de les

imminents conseqüències del canvi climàtic.

L'Eurobaròmetre aporta també altres dades per

ajudar-nos a practicar la sana autocrítica: el 85%
dóna més importància a la protecció del medi

ambient que al creixement econòmic. En aquest
sentit, un percentatge similar afirma que els líders

El ciutadà vol més

protecció per al medi

ambient, però no està
disposat a fer sacrificis

personals a favor de

l'ecologia

polítics haurien de tenir en compte aquestes
qüestions a l'hora de prendre decisions de caire
econòmic. No deixa de sorprendre que la .

ciutadania en general -sense que hi hagi
distincions segons el signe polític- valori la

problemàtica mediambiental per sobre de

l'econòmica, quan la tendència de la Comissió

Europea sovint ha estat deixar de banda aquestes
consideracions per afavorir el creixement
econòmic.

Els problemes ambientals que més preocupen els
ciutadans són els que viuen de més a prop, com

la contaminació atmosfèrica, les catàstrofes

ecològiques causades per l'home (les marees

negres, per exemple) i el canvi climàtic. D'altra

banda, els europeus troben a faltar més
informació sobre l'impacte que tenen sobre la

salut els productes de consum habituals amb
additius químics o les conseqüències de la
introducció de transgènics a l'agricultura. La

conclusió de l'estudi, però, torna a ser

descoratjadora si no és que ens condueix a la
reflexió: el ciutadà vol més informació sobre les

solucions i menys sobre els problemes.

Però si algú té responsabilitat sobre el canvi

climàtic i capacitat per establir algun tipus de

regulació que freni l'impacte d'aquest fenomen és
la Casa Blanca, tot i que la potència nord

americana menysprea les demandes d'altres

països i de part de la seva pròpia ciutadania i es

nega a signar el protocol de Kioto per frenar

l'escalfament global del planeta.
La revista Science publica un estudi segons el

quall'emissió de gasos d'efecte hivernacle ha

provocat un efecte d'inèrcia tèrmica sobre els

oceans que persistirà malgrat l'acompliment dels
acords de Kioto. La prestigiosa revista assegura
que ja estem condemnats al canvi climàtic perquè
l'aigua de mar és molt més lenta que l'aire a

modificar la seva temperatura. Però no hem de

pensar que aquest estudi revoca l'aplicació de

Kioto, sinó tot el contrari. L'acompliment immediat
dels acords de la convenció limitaria els efectes a

curt termini i permetria adoptar mesures de

control més estrictes per lluitar contra el fenomen

en un futur més proper del que molts pensaven.

excurs ionisrne 3
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Racons poc e as ics de
Montserrat rlental

Text i fotografies de Pere Gutiérrez i Serrés

Q ca, en una excursió el mes de

març del 1996 vam recórrer les travesses

dels Frares i de les Agulles, poc ens imagi
nàvem que acabàvem d'iniciar la tradició
de fer una sortida per Montserrat cada
hivem. Va ser al cap d'un parell d'anys que
vam començar a parlar de "la Clàssica", de
la qual n'hem fet nou edicions. El nombre

d'assistents ha anat oscil·lant entre 6 i 19,
majoritàriament de la UEC de Gràcia però
també d'altres procedències.

Potser el nom de "clàssica" no li escau

gaire, perquè hem procurat anar visitant les

zones menys conegudes de Montserrat.
Tots els itineraris realitzats han estat dife

rents, procurant repetir el mínim possible
de camins, un cosa cada-cop més difícil.

En escriure sobre Montserrat, atesa l'àm

plia bibliografia existent, és difícil ser origi
nal. La pretensió d'aquest article és senzi

llament divulgar alguns racons singulars i

poc coneguts de la muntanya. Molts d'ells

els hem visitats en les diferents edicions
de "la Clàssica", i n'he afegit alguns de

collita pròpia, sense que la tria pretengui
ser ni de bon tros exhaustiva.

Els diferents itineraris es presenten orde
nats en línies generals d'est a oest. Alguns
són prou fàcils, aptes per a tothom. En

canvi, algunes altres de les ressenyes con

sisteixen en curtes ascensions o recorre

guts on trobarem algunes dificultats, com

ara flanqueigs aeris o passos de grimpada
(sense que es tracti d'escalada). No cal dir

que pot ser convenient de portar un cordi
no i una mica de material per assegurar.
També trobarem un altre tipus de dificultats
en alguns dels recorreguts: orientació per
la complexa orografia montserratina, trams

embardissats ... Segur que molts dels itine

raris ens posaran a prova, requeriran un

bon esperit aventurer i alguns, potser,
només seran aptes per als montserratins
més incondicionals.

En definitiva, qualsevol d'aquestes petites
ressenyes pot ser la "cirera" amb què
arrodonir una excursió. I en algunes hi

comprovarem que, separant-nos molt

poc dels camins més concorreguts troba

rem indrets ben solitaris i salvatges, i gai
rebé desconeguts.

Montserrat oriental
Recollim en aquest article algunes ressenyes corresponents a les regions orientals de Montserrat: Sant Salvador (Tebaida), Santa

Magdalena (Tebes) i Sant Jeroni (Tabor). Per a un proper article deixem les regions occidentals.

Per donar una idea relativa de la dificultat tècnica de cadascun dels itineraris, indicarem si és fàcil ('), mitjà (") o difícil ("'). Com que
a vegades els problemes són més aviat d'orientació, afegirem símbols per expressar quan un itinerari pot ser "perdedor" (!) o "molt

perdedor" (!!).

4 excursiomsme
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1. Roca dels Corbs a pla de les Bruixes (*)

Cim fàcil que tanca el vessant esquerre
del torrent de Santa Maria, amb una bona
vista panoràmica sobre la vall del

Llobregat. L'accés més directe és des del
monestir de Montserrat. Baixem per l'am

ple camí de la Santa Cova fins a un pro
nunciat revolt a la dreta. Deixem aquest
camí, que es dirigeix cap al torrent de
Santa Maria (i l'estació inferior del funicu

lar), i ens desviem a l'esquerra (senyals de

GR). Després d'una breu i suau pujada
arribem al coll de les Baranes, poc definit
per aquesta banda. En canvi, la continua
ció del camí per l'altre costat és una forta

-

baixada amb diversos trams esglaonats
que ens permet continuar, en un sector

bastant malmès pels incendis, per diver
sos itineraris: cap a Monistrol (per la dre
cera dels Tres Quarts o pel camí de les

Canals) o cap a l'estació inferior de l'aeri

(pel camí de l'Aigua). Situats al coll de les

Baranes, tenim a mà dreta la roca dels
Corbs, característica mola voltada de cin

gles que ja haurem vist durant la baixada
des del monestir. Per ascendir-hi, des del
coll seguim un corriol que s'hi apropa i

després es desvia a l'esquerra seguint
una paret de roca. Un cop l'hem passada,
anem a la dreta i, amb una breu grimpa-

da, aviat arribem a la carena, prop d'una
vella torre elèctrica. El cim és un gran pla
amb diversos miradors. És important
recordar bé eilloc per on hem pujat, per-

què des de dalt no és gens evident i és
l'únic accés possible.

2. Pas dels Flautats (**!!)

Fantàstic collet, típicament montserratí,
que ens permetrà endinsar-nos a la part
alta de la regió de Sant Salvador.
Descrivim aquí un itinerari que, com veu

rem, admet força combinacions, des del

coll de la Canal Plana (a l'inici de la serra

de les Lluernes) fins a l'ermita de la Trinitat
o la de Sant Benet. Podem arribar al coll

de la Canal Plana per diversos camins:

des del pla dels Ocells, des de Sant Benet

pel collet de Sant Salvador, o des del
monestir i el refugi de Santa Cecília pel
camí de l'Arrel i la canal Plana. Des del coll

de la Canal Plana és ben visible el pas
dels Flautats, entre els Flautats i la roca de

Sant Salvador. Comencem seguint el

camí cap al collet de Sant Salvador, però
ben aviat, just passada la roca de les

Lluernes, el deixem i pugem a l'esquerra
per un clap de roca (senyals blaus).
Decantant-nos a l'esquerra, entrem en

una veritable selva i resseguim el peu de

la paret NO de la roca de Sant Salvador,
amb algun pas de grimpada. Ens troba
rem al peu d'una estreta i curta canal,
bastant dreta, però que grimpem sense

grans dificultats ajudant-nos amb la vege
tació (procurant no fer caure pedres).
Arribem al pas dels Flautats, des del qual
tenim una suggeridora visió de la serra de
les Lluernes amb el Cavall Bernat.

Un cop hem superat el pas dels Flautats,
entrem en una alta coma, limitada per les

roques de Sant Salvador o l'Elefant, la

Trompa de l'Elefant, els Flautats i la

Mòmia, tot i que l'ufanós alzinar no ens

les deixarà veure bé. Una primera opció
és baixar una mica, resseguint la paret
que tenim a l'esquerra (i que forma part
dels Flautats), i sense descendir per la
canal que s'endevina, entre bosc, a mà
dreta. Haurem de tornar a pujar una mica

per després baixar per un clap de roca no

gaire inclinat, i no trigarem a arribar al coll

de la Mòmia, al peu d'aquesta majestuo
sa roca. Des del coll de la Mòmia, baixem

cap a l'E (encara amb senyals blaus),

excursionisrue 5
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vorejant per l'esquerra la paret N de la
Mòmia i després arran de la Momieta, a la
base N de la qual hi ha unes petites bal
mes. Des d'aquest indret, valia pena sor

tir cap a la dreta, a un mirador fàcilment
accessible i amb una visió espectacular
de Sant Benet i les Gorres, i també de la

Trinitat; també descobrirem unes altres
balmes a la base E de la Momieta, aques
tes més grans i habitables. Tornant a les

petites balmes, la continuació del camí no

es veu i hem de fer molta atenció; baixem
deixant al nostre darrere la paret de la
Momieta i després anem girant a la dreta,
apropant-nos al torrent que s'endevina
més avall, sense arribar a tocar-lo. La
inclinació és molt forta i travessem alguns
claps de roca. Finalment sortim a un camí
transversal i planer, a molt poques passes
del torrent esmentat. Està senyalitzat com

a PR C- Î 9: cap a l'esquerra, i travessant

el torrent, s'arriba aviat a les importants
ruïnes de l'ermita de la Trinitat, i cap a la

dreta, planejant per sota de l'agulla del
Camí i del mirador que hem visitat, podem
anar fins a l'ermita refugi de Sant Benet.
Una segona variant ens permetrà arribar a

Sant Benet amb menys temps però força
esgarrinxades. Es tracta de baixar des del

pas dels Flautats per la canal esmentada,
però no immediatament, sinó que anem

pel camí de la primera opció i, abans que
s'acabi la primera baixada, ens desviem

cap a la dreta (sense senyalitzar) escollint el
millor pas entre l'espessa bardissa fins a

trobar la canal, per la qual baixem tenint a

mà dreta la Trompa de l'Elefant. Primer

passem un tram boscós; després la canal
es torna rocosa i pendent i hem de baixar

per dins d'una fissura. Quan ja comencem

a pensar que som els primers a baixar per

aquest indret, descobrim uns graons tallats
a la roca, que ens evitaran haver d'agafar
nos dels arítjols. Així arribarem a una place
ta, on la canal que seguíem conflueix amb

la que baixa des coll de la Mòmia. Aquí
hem d'anar amb compte i no seguir bai
xant per la canal, sinó flanquejar cap a la

dreta per sota de la Trompa de l'Elefant,
que des d'aquí es veu com una llarga i evi

dent aresta. Aviat sortirem a un revolt una

mica més amunt de la Trumfa, en el camí
del collet de Sant Salvador, pel qual podem
baixar fins a Sant Benet.

Finalment, una tercera opció més atlètica
consisteix a baixar directament des del
coll de la Mòmia, per una canal que res

segueix la paret O de la Mòmia. És una

canal balmada pel costat esquerre, i força
inclinada tot i que els arbres ens perme
tran agafar-nos-hi (també hi ha alguna
corda). Així arribarem a la confluència de

canals de la segona variant, sortint també
al camí de Sant Salvador. És interessant

complementar qualsevol d'aquestes tres

variants amb la clàssica ascensió al cim

més alt de la zona, la roca de Sant
Salvador o l'Elefant, i amb la visita a l'er
mita de Sant Salvador (cal advertir que hi
ha certa confusió de noms; per alguns la
roca de Sant Salvador i l'Elefant són

roques diferents i la Trompa és simple
ment l'aresta de l'Elefant).

3. Ermites de Sant Joan i Sant Onofre (*)
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De totes les ermites de Montserrat,
aquestes dues potser són les que tenien
un emplaçament més curiós, ja que es

troben una a continuació de l'altra en una

llarga cornisa balma, penjades sobre una

selvàtica canal. Llàstima que la propera i
ruïnosa presència del restaurant de Sant
Joan els fa perdre bona part del seu

encant. Per visitar-les farem un senzill cir
cuit que només ens ocuparà uns 45
minuts i que, de fet, podria combinar-se

amb els dos itineraris següents: sortint del

pla de les Taràntules (on hi ha l'estació

superior del funicular de Sant Joan) anem

per l'ample camí de Sant Joan, passant
per la moderna capella, fins al restaurant

de Sant Joan. Hi entrem, travessant

entremig de les runes i pujant al pis de
dalt. Des de la terrassa es té una bona
visió del relleix balmat on es troben les
restes de les dues ermites. Sense cap
problema recorrem la balma, passant pri
mer per l'ermita de Sant Joan (de fet tre

pitjada pel restaurant) i tot seguit la de
Sant Onofre. Però antigament, segons
explica J. Oliver en la seva guia, "només
eren separades per un mal pas, salvat per
una passarel·la ( ... )que fou llevada per tal

d'evitar perills ( ... ) podien parlar-se i àdhuc

passar-se foc, però no podien veure's ni
visitar-se" .

Un cop passada la balma, pugem una

curta canal on hi ha alguns graons, i al
seu capdamunt anem cap a la dreta fins a

les ruïnes d'una altra ermita, la de Santa

Magdalena. Val la pena que ens arribem a

la miranda de Santa Magdalena, des de la

qual tindrem una bona visió de la Gorra

Frígia i de la gent que puja i baixa pel camí

equipat. Tornant a l'ermita de Santa

Magdalena, baixem per l'escala de Jacob

i després d'algunes ziga-zagues trobem el

camí Nou de Sant Jeroni, pel qual tornem

al pla de les Taràntules.

4. Ermita de Santa Caterina i cova del Penitent (**!)

Un altre petit circuit des del pla de les

Taràntules, d'uns 45 minuts que comença

seguint l'ample camí de Sant Joan, que

porta al restaurant d'aquest nom. Pocs

metres abans de l'actual capella de Sant

Joan, baixem a l'esquerra pel camí del
torrent de Santa Caterina a de la Font

Seca, que baixa pel vessant esquerre d'a

quest torrent a enllaçar amb l'important
camí Vell, de Collbató al monestir. Però

ben aviat (uns 4 minuts) deixem aquest
camí i seguim per un corriol poc clar que
surt cap a la dreta i planeja, després baixa

un clap de roca i torna a girar a la dreta,
apropant-se a la balma on hi ha l'ermita

de Santa Caterina, a l'altra banda del
torrent. Tot i que l'ermita no és visible, se

n'endevina l'indret, sobretot per uns

reguerots que havien estat excavats a la

roca pels ermitans, per recollir aigua.
Després d'una breu pujada, amb algun
senzill graó de roca, arribem a l'ermita de
Santa Caterina.

Per continuar cap a la cava del Penitent,
des de l'ermita anem cap al S trobant tot

seguit una cruïlla. Anem recte, deixant a

mà dreta un corriol que puja a la carena, i

amb un parell de flanqueigs de roca una

mica aeris sortim a la mateixa carena,

però a un nivell inferior. Baixem alguns
metres d'aquesta pelada carena, fins a un

punt on hi ha alguns arbrets i unes gros
ses fites. Aquí hem de parar atenció per

què la cova és sota nostre però no la

podem veure. Hem de baixar a la nostra

esquerra (vessant E), fent una curta ziga
zaga i situant-nos a un nivell inferior, on

trobem la cova del Penitent parcialment
protegida per algun rnuri amb una petita
cisterna. Alguns autors hi situen l'antiga
ermita de Sant Pere. Val la pena conèixer

aquest indret, panoràmic i ben poc visitat,
tot i trobar-nos molt a prop del funicular.

Per tornar, desfarem camí sense arribar a

l'ermita de Santa Caterina, i ens desviem

a la cruïlla que hi ha just abans. Pugem a

la propera carena (la mateixa on hi ha la

cova, però té un ressalt rocós que ens

obliga a fer aquesta marrada) i la seguim
amunt i anant cap a la dreta, trobant aviat

el camí que prové del clot de la Mònica

(senyals blaus). Seguint-lo cap a la dreta,
en pocs minuts sortirem al revolt del res

taurant en el camí de Sant Joan, pel qual
podem tornar al punt de partida.
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5. Balma de Santa Magdalena (**!!)

És una balma situada al peu de la paret S

de la Gorra Frígia, en una zona molt poc
visitada de la muntanya. Segons alguns
autors, podria correspondre a l'antiga ermi

ta de Sant Martí. La visitarem també des

del pla de les Taràntules, fent un circuit que
es pot recórrer en Î h 30min. Anem per

l'ample camí de Sant Joan i, en el darrer
revolt que dóna accés al restaurant de
Sant Joan, just començar el camí que puja
al mirador de Sant Joan, baixem a l'esque
rra per un corriol mig amagat (senyals
blaus). És el camí que descendeix cap al

clot de la Mònica i a Collbató i que, en

aquest primer tram, és força obstruït per
arbres caiguts. Després d'un gir en angle
recte a la dreta (seguint recte sortiríem a la

carena del Penitent, vegeu la ressenya

anterior), passem per un collet entre el
mirador de Sant Joan i la miranda de Santa
Caterina (aquesta darrera, d'ascensió fàcil,
preferiblement per la banda esquerra del

seu llom). Després de passar pel petit bas

sal dels Corbs, arribem a una carena roca

llosa i el camí baixa pel seu llom.

En aquest punt, abans de començar a

baixar, deixem el camí i anem cap a la

dreta, flanquejant amb precaució fins a

arribar a un nou collet que ens descobreix

8 excursionisme

el vessant oest de la regió de Santa

Magdalena i la capçalera de la vall de

l'Artiga Baixa. Des d'aquest coll, seguim
un petit corriol que va flanquejant pel peu
dels cims principals. Creuem sense grans
dificultats una esllavissada, i amb més difi
cultat ens barallem amb un tram totalment

obstruït pels esbarzers. Després el corriol

és més clar i entrem en una coma tanca

da per les roques de la Processó dels

Monjos i la Gorra Frígia (la qual presenta
des d'aquí un aspecte poc habitual).
Quan som en aquesta coma acabem el

flanqueig i comencem a pujar, amb alguns
trams boscosos i altres de rocam (comen
cem a trobar objectes diversos arrosse

gats pels aiguats). AI peu mateix de la

Gorra Frígia trobarem la balma de Santa

Magdalena o de Sant Martí, en un racó

prou solitari i suggeridor. És parcialment
coberta per un mur de pedra, i com mol

tes altres balmes ha estat utilitzada per
escaladors com a refugi. També hi ha un

petit bassal amb aigua.

Per completar el circuit, enfilem la coste

ruda canal boscosa que puja al coll entre

la Gorra Frígia i la Magdalena Superior.
D'aquest coll surt l'itinerari equipat per

pujar a la Gorra Frígia. El camí, ja més

concorregut, baixa per l'altra banda per
una canal arbrada, amb un tram equipat
amb cordes en travessar un clap de roca

força inclinat. Aviat sortim a l'ample camí

Nou de Sant Jeroni, pel qual retornem al

pla de les Taràntules.



6. Puntal de l'Albarda (***!!)

Es tracta d'una aèria cresta formada per

quatre puntes que, juntament amb el cim
de l'Albarda Castellana, tanquen la capça
lera del clot de la Sajolida. Per anar-hi,
seguirem l'ample i concorregut camí Nou
de Sant Jeroni. Venint de Sant Joan, des

prés de recórrer la serra de les Paparres, el
camí creua el torrent de Santa Maria i puja
cap a la dreta dibuixant una gran llaçada
per tal de superar un desnivell. El camí, que
en aquest tram és cimentat, rep el que ve

del pla dels Ocells, i a continuació gira a

l'esquerra per apropar-se novament al
torrent. Abans d'arribar-hi, deixem el camí

principal i baixem a trobar la llera seca del

torrent. Seguim torrent avall en suau pen-

dent, fins a un punt on el torrent es despen
ja en una successió de petits ressalts sobre
el punt on el camí principal l'havia creuat.

Llavors deixem el torrent i grimpem per
terreny força descompost a la carena que
tenim a la dreta (passem pel costat d'un

arbre sec que pot servir com a referència, ja
que és visible des del camí cimentat). Així
arribem a la primera de les quatre puntes i,
continuant per la panoràmica cresta, fàcil
ment les assolim totes. Com a variant més

ràpida però més difícil, des del mateix punt
on el camí Nou creuava el torrent de Santa
Maria podríem grimpar directament els res

salts esmentats, sense fer la gran marrada

pel camí cimentat.

8. L'Albarda Castellana (**)

És un dels cims importants de Mont

serrat, poc conegut fins no fa gaire, però
que darrerament esdevé força més visitat
com a sostre comarcal del Baix Llobregat,
amb 1.177 m. També hi accedirem pel
camí Nou de Sant Jeroni, una mica més

endavant que en l'anterior ressenya.

Després de la gran llaçada i en el tram on

el camí recorre la llera del torrent de Santa

Maria, abans d'arribar a la capella de Sant

Jeroni, prenem a l'esquerra un camí que

puja a trobar la carena, en un indret cone

gut com les Pinasses (també s'hi pot arri

bar pel camí dels Francesos, que s'inicia

prop d'on hi havia hagut el restaurant, en

un revolt del camí a la miranda de Sant

Jeroni). Seguim aquesta carena en direc
ció S, amb un sol pas de grimpada no

gaire difícil, i després continuem per l'am

ple llom fins al cim. Ofereix una bona

panoràmica de tot el vessant meridional
de la muntanya.

7. El Pont (*)

És un curiós pont natural, força amagat,
que dóna nom al torrent i al camí del Pont.

Cal seguir aquest camí des de la Vinya
Nova i a mitja pujada, un cop hem creuat

la canal dels Pollegons (la segona que
baixa del costat E) trobem un corriolet que
baixa a mà esquerra fins al torrent, on ens

trobarem sota el f3ont. Si a més ens volem

enfilar damunt seu, podem fer-ho pel cos

tat E, amb una grimpada molt breu però
una mica difícil (hi ha una savina on ens

podem agafar o col-locar-hi una baga).
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El tomo a l'Areny
La descoberta.c'un paratge encisador

Text de Pere Iglesias
Fotografies de Pasqual Garrigà

Quan un dels grans historiadors
romans va visitar la magna ciutat de
Tarraco, va escriure que, més enllà de la
bella capital de la Roma Citerior, es tro
bava una muntanya de caràcter sagrat,
on els creients anaven a venerar els déus

pagans. Ningú no coneix avui amb certe
sa quina era aquesta muntanya sagrada,
però són molts els autors contemporanis
que opinen que podria tractar-se de

l'Areny. Un indret màgic en si mateix, rar

per la seva corcada i rogenca roca de

gres del Buntsandstein; cor espiritual de

Mont-roig, per la presència de dues ermi

tes; esplèndid per les vistes, vers camps
i muntanyes; i, com no, enigmàtic lloc per
les troballes arqueològiques que s'hi han
fet, testimonis muts d'un ancestral punt
de culte.



ltinerari
El tomb a l'Areny

Impressionat recorregut, que no acostu

ma a durar més de dues hores, per les

corcades roques de gres rogenca del
Buntsandstein. A més tenim l'oportunitat
de visitar el santuari de la Mare de Déu de

la Roca i de l'encimbellada ermita de

Sant Ramon de Penyafort. El primer tram

del recorregut és marcat amb groc i la

resta amb senyals esparses blanques.
Les úniques dificultats que trobem són

alguna grimpada senzilla i els problemes
que pugui presentar la vegetació.

Sortim de l'aparcament de l'ermita per
les escaletes gratades a la roca que tro

bem a la part esquerra. Passem a frec

d'un pi a·,llat, que és per on tornarem, i

flanquegem pels peus de la Roca Roja,
equipada amb una via d'escalada.

Després superem una roquera amb una

senzilla grimpada, voltem l'arrodonit cim

de la Roca i, tot seguit, iniciem la davalla

da vers el ben visible Clot del Areny (25').

Aquí creuem una pista que puja i desco

brim que el lloc és ric amb aigua i amaga,
entre sisques i joncs, la Font de l'Areny.

Un pal indicador al Coll Roig ens mostra

el camí que ara hem de seguir. Avan-

cem fent un revolt per ascendir vers l'al

tre costat de la muntanya. Just quan el

Buntsandstein dóna pas al calcari,
veiem a la dreta del pas l'avenc de

l'Areny, i tot seguit arribem a un callet

carener d'on es desprèn un senderó

que va cap a la punta del Areny.

Nosaltres, però, continuem planers pri
mer i, després, iniciem la lenta davallada

al Coll Roig (20'). Allà hi arriba també un

sender que puja de la carretera de

Cojdeiou. Seguim baixant pel camí que

restava empedrat i que ara està molt mal

mès amb el poble de Vilanova davant

nostre. AI poc guanyem un camí més

fressat on les marques grogues s'han

anat perdent i donant pas a les blanques.
A l'esquerra queden dues basses aban

donades de lona. Més enllà guanyem

perpendicularment una pista que seguim
avall i, tot seguit, arribem al camí que ve

de Vilanova (15'). En aquest punt girem a

la dreta per avançar entre camps fins a

guanyar un callet on acaba la pista(6').
Antigament el camí continuava fins a tro

bar un altre que venia de Mont-roig. Valia

pena fer un mos, perquè ara iniciarem la

pujada cap a la Roca del Migdia, que és

ben palesa a sobre nostre.

Aquesta pujada a l'Areny la farem pel
conegut Camí de les Escales. La sen

dera per on marxem voreja el camp

d'oliveres de la dreta. A una cinquante
na de metres cal superar el marge i enfi

lar-nos per guanyar l'aresta que baixa

de la muntanya. La senda per on avan

cem va ser recuperada pel Centre de

Lectura de Reus l'any 2002. Primer puja
dolçament i, després, a mesura que ens

apropem al cingle, el pendent s'accen

tua fins a guanyar una desfigurada
canal, al vessant nord de la Roca del

Migdia.

I som-hi! Amunt de valent! Avancem

entre escales gratades a la roca i sir

gues que ens asseguren el pas. Amunt

que ja falta poc ... i per fi hem guanyat la

vertical! Ja som a la sendera de recingle
(20'), que seguim per l'esquerra.
Arribats aquí, valia pena accedir al cap

damunt de la Roca del Migdia, que ens

ve planera, per gaudir de la seva

excel·lent miranda. Continuem el flan

queig i arribem a les envistes del gran

Clot de L'Areny. Ara intentem transitar

sempre a frec de l'abisme, a poc a poc.

Encisats pel paisatge que ens envolta

guanyem el Coll l'Areny (6').



A partir d'ara el camí es més imprecís,
però és palès. Marxem planers per un

relleix adornat amb pins fins que, al poc,
Ja sendera davalla sui generis: en els
trams rocosos encara hi veiem les mar

ques d'antics esglaons fins que, final
ment, la senda sembla clarificar-se,
remunta un xic i enllaça amb un camí ben
fressat que ve de baix i que puja cap a les
Escaletes del Diable (12'). Superem
aquest pas sense cap dificultat, i més ara

que fins i tot té passamans! Passem a

tocar unes cavitats i ja ens espera el pi
amat i amb elll'arribada a l'aparcament de
l'ermita (l'). Ara podem gaudir de la visita
a les ermites i del servei de bar.

Mare de Déu de la Roca

Malgrat que el

recorregut és curt, és
ben segur que aquest
itinerari no l'oblidarem

fàcilment.



Llac del Barbat (1.973 ml i a l'esquerra el nostre cim

Text i fotografies de Lluís Catasús

olts cops ens trobem

obsessionats per pujar els
tresmils dels Pirineus i oblidem els cims

que sense arribar a aquestes cotes són

molt interessants i resten pràcticament
desconeguts per a molts. Aquest és el

cas del cim del Grand Barbat. Situat a

l'alta Bigorra, entre Cauterets i Arrens

Marsous (França), aquest cim de 2.813

m forma part d'un petit i aïllat massís

que separa la vall de Cauterets de la Vall

d'Azun. El Grand Barbat és un cim poc

visitat malgrat que la seva posició a'iliada

i la seva altitud elevada el converteixen

en un mirador excepcional. Amb temps

clar, ofereix una vista esplèndida sobre la

major part dels alts cims de la carena

pirinenca i en particular sobre el Balaitús

i la gelera de les Néous.

El recorregut que proposem és un

itinerari circular des del llac d'Estaing
que permet conèixer els dos vessants

del massís, un circuit molt variat per
descobrir un ambient d'alta muntanya

poc visitat, a voltes feréstec, a voltes

idíl·lic, que de ben segur que no us

deixarà indiferents.

Camí de pujada pels bonics prats d'herba. AI fons es veu el cim
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Itinerari .if
Grand Barbat�

Panoràmica des de la bretxa de Barbat (2.640 ml

El llac del Barbat vist des de la bretxa de Barbat

14 excursionisrne

328

Hi ha diverses possibilitats per fer aquesta
ascensió, però nosaltres hem triat un

recorregut circular perquè creiem que és
el més complet i interessant. El punt de
sortida és el bonic llac d'Estaing (1.165 m)
on trobem un senzill i acollidor càmping
municipal.

De sortida prenem el GR-lO que
puja cap al coll d'llhéou. Aquest pri
mer tram és una forta pujada envoltada

per un bonic i frondós bosc. Aviat (30 min),
just quan s'acaba el bosc, arribem a una

cabana de pastors que normalment
roman tancada. A partir d'aquí el terreny
s'aplana molt i continua pujant suaument,
tot seguint les marques de GR, pel mig de
bonics prats d'herba. Cap a la cota 1.890

m trobem una bifurcació. Deixem el còmo
de camí del GR que es dirigeix cap al coll
d'llhéou i prenem a la nostra dreta un sen

der pedregós que s'enfila cap a la cabana

de Barbat i, una mica més enllà, fins aillac
del Barbat (1.973 m). En total hem tardat
al voltant de 2 h des del càmping. Es trac

ta d'un lloc preciós, molt feréstec, amb un

gran ambient d'alta muntanya. Eillac està
totalment encaixonat dins del massís del

Barbat, encerclat pels pics del Soum de
Grum (2.657 m), el Grand Barbat (2.813

m), el Pic de Badescure (2.769 m), el Pic
Maleshores (2.692 m) i la cresta de

Lutussou (2.394 m).

Continuem pel sender que voreja el llac

per l'esquerra fins que comença a enfilar
se per una zona plena de blocs. Les fites

ens hi porten, però cal parar atenció per
no perdre-les. Un cop passada aquesta
zona pedregosa entrem dins d'una coma,

on un camí a estones serpentejant torna a

ser força evident. AI fons, veiem ja clara

ment el nostre objectiu. Un xic més

amunt, al costat mateix del sender, tro

bem una important surgència on brolla

una aigua ben fresca. Aquest serà el
darrer punt on podrem omplir les cantim

plores. Poc a poc ens endinsem a l'alta

vall suspesa que ens mena d'entrada cap
a la bretxa de Badescure. AI final, però,
girem a l'esquerra cap a la bretxa de

Barbat, que queda just a la dreta del cim.

El terreny és una llarga i feixuga tartera

que més amunt es converteix en una con

gesta de neu que pot causar algun
ensurt. Depenent de l'any, hi ha més o

menys neu i pot costar més o menys

esforç de superar. Hem d'anar amb una

mica de precaució, encara que no és

gens complicada de passar. Els bastons



de neu poden ser útils. Un cop arribats a

la bretxa de Barbat (2.640 m), s'obrirà
davant nostre una magnífica panoràmica
dels cims més alts del Pirineu. En total
hem tardat al voltant de 2 h des del llac de

Barbat i 4 h des del càmping.

Del coll sortim cap a l'esquerra en

direcció al cim tot seguint fites. Un

darrer esforç d'aproximadament 25
minuts ens duu fins al pic del Grand
Barbat (2.813 m). Abans de començar la
baixada podem gaudir de les esplèndides
i àmplies vistes de 3600 cap al Pirineu de
la Bigarra i cap a les valls i planes de l'in

terior de França. En concret tenim unes

excellents vistes cap al Balaitús i la gelera
de les Néous i cap a la zona del pic de
Cambales i el Gran Facha. A més a més,
amb una mica de sort podem contemplar
el màgic vol d'algun rapinyaire just sobre
els nostres caps.

Ara podríem retornar al càmping
desfent el mateix camí, pero és
preferible fer el circuit pels llacs del
pic Arrouy, Long i del Pla de Prat per
acabar un bonic, encara que llarg, recorre

gut circular. En primer lloc cal retornar fins
al coll anterior (15 minuts) i, un cop allà,
baixar pel vessant sud del coll en direcció

al llac del pic d'Arrouy que tenim just a

sota. El vessant sud de la bretxa de Barbat
és bastant pendent, molt pedregós i sobre

tot molt incòmode, i cal baixar-lo amb una

mica de precaució. És un tram relativament

curt i no ens costa més de 40 minuts arri-

El llac Long, un bon indret per descansar i fer un mos

Bretxa de Barbat que separa el pics de Badesucre i el Grand Barbat

excursiorusrue 15
328



bar aillac del pic Arrouy (2.376 m) i d'ací en

15 minuts, per un terreny de prats herbo
sos molt agradable i còmode, al llac Long
(2.326 m). Aquest indret és molt idíl·lic i
bonic i valia pena aturar-se una bona esto
na per fer un mereixedor descans. AI fons

cap al sud veiem la retallada cresta de les

Agulles del pic d'Arrouy.

Per sortir d'aquí cal rodejar eillac pel cos

tat esquerre. A l'altre extrem trobem un

excel-tent camí que permet continuar la
baixada. Passem a prop del llac Nère

(2.241 m), que queda enfonsat a la nostra

dreta, i continuem la baixada que a partir
d'aquí és molt pronunciada. AI fons ja
veiem la vall del gave de Labat i el llac del
Pla de Prat. Abans d'arribar a la vall prin
cipal, passem a pop de diverses casca

des d'aigua. AI costat deillac trobem una

cabana normalment oberta on és possible
sojornar-hi (1.668 m). Arribar fins aquí des
del cim ens ha costat entre 2h 30 min i

3h. Continuem ara pel planer camí de la
vall tot passant peillac de Langle (1.605 m)
i per davant d'una altra cabana de pas-

tors. Més endavant, el camí entra dins
d'un magnífic bosc i inicia una lleugera
pujada que una mica més endavant es

converteix en una fortíssima baixada pel
mig del bosc. Anem davallant fins a arri
bar a tocar al riu. En aquest punt trobem

,
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Descens cap al llac del Pla de Prat

un pont que permet travessar-lo i conti
nuar pel marge esquerre. Caminem ara

durant aproximadament 40 minuts per
aquest còmode i planer camí fins a arribar
al càmping deillac d'Estaing, punt d'inici i

final d'aquesta travessa.
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U n cop deixat enrere l'estiu i les
vacances, la majoria de nosaltres ens tor
nem a posar en marxa ben aviat amb l'ànim
de no perdre el nostre nivell esportiu. És el
moment d'apuntar-se a una de les proves
que s'organitzen des de ja fa onze anys en

el si de la UEC d'Horta: l'Itinerari Marató a la

Mitja Marató Parc de Collserola.

Era la dècada dels noranta quan vam

començar a constatar una forta crisi de

participació en la Marxa Dufour que la UEC
d'Horta organitzava des de feia més de 30

anys. Tot i que en altres temps hi havien

participat fins a 200 caminadors, els

18 excurs iomsrue
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darrers anys no compensava l'esforç i la
dedicació dels qui preparaven la trobada.
Els gustos i les modes havien canviat i amb

prou feines s'apuntaven una trentena de

persones. Això ens va fer decidir canviar el

"producte" i oferir una prova maratoniana,
a poder ser que es pogués fer corrent.

Així va néixer l'Itinerari-Marató Parc de

Collserola, organitzada el primer diumen
ge d'octubre de cada any. Amb un reco

rregut de 42,195 km, segueix de forma
circular la Serra de Collserola. Els corre

dors es concentren al punt de sortida al
Velòdrom d'Horta per continuar cap a la

Font de la Marquesa, Font dels Caçadors,
Can Borrell, Pi d'en Xandri, La Floresta,
Can Busquets, Can Masdemont, Coll de
Cuiàs, Pantà de Vallvidrera, Baixador dels
FFCC de Vallvidrera, Font de la Budellera,
Sant Medir, Vista Rica, Llars Mundet i arri
bada al mateix Velòdrom. AI llarg de tot el

recorregut hi ha 10 controls on s'ofereix
avituallament sòlid i líquid, la qual cosa

ajuda a anar tirant.

A més, el Velòdrom ofereix els vestidors
amb dutxa i guarda-roba inclosos. D'altra
banda, la UEC d'Horta ofereix servei de

massatges a l'arribada i el control infor-



màtic del temps, cosa que permet tenir la
classificació i els temps oficials d'imme

diat i que apareguin publicats aquell
mateix vespre a la pàgina web de l'entitat.

Tres anys després de la primera edició de

l'Itinerari-Marató, els organitzadors de la

marxa van prendre consciència que calia

fer alguna cosa per superar el sostre de

participació que s'havia assolit. La solució
va ser la creació d'una Mitja Marató que
transcorreria de forma paral·lela, el mateix

dia i al mateix indret, però seguint un

recorregut parcialment diferent per tal que

tingués uns 21 km aproximadament. La

sortida i l'arribada són al mateix lloc, tot i

que per a l'itinerari curt es dóna la sortida

mitja hora més tard que per a la Marató

completa (8.30 h i 8 h, respectivament). El

seu recorregut varia a partir de Can

Borrell, punt en què recula per anar direc
tament a Sant Medir i continuar amb el

recorregut de la Marató.

Actualment ambdues proves estan ben

consolidades i la participació és força alta,
ja que en els darrers tres anys hem estat

per damunt dels 500 corredors. L'objectiu
de la UEC d'Horta, com a organitzadora
de la prova, és mantenir aquesta situació

que permet desenvolupar amb èxit el cer

tamen. D'altra banda, la celebració de la

Marató i la Mitja Marató ha superat les

expectatives de difusió qualitativa tant de

l'entitat com de les activitats que periòdi
cament es preparen en el si de les dife

rents seccions. En aquest sentit, cal des

tacar l'alt nivell d'activitat de les seccions

de Muntanya, de Senderisme i de la

SAME (Secció d'Alta Muntanya i

Escalada) que omplen tots els caps de
setmana del calendari amb les seves pro

postes i sortides. Darrerament, alguns
socis de la UEC d'Horta estan immersos

en un procés de millora tècnica que els

permet iniciatives expedicionàries que fins

ara s'han desenvolupat als Alps i als

Andes, però que a curt termini els porta
ran a I'Himàlaia.

[œé[)[f@J�® sense barreres
Des de fa cinc anys, una cinquantena de membres de I' UOOIll[!J1! arribats de

diferents punts del territori peninsular -i fins i tot de les Illes Canàries- partici
pen a la Mitja Marató. L'equip, integrat per persones amb diferents graus de

discapacitat, arriba a Barcelona dissabte a la tarda, s'hostatja a un hotel i l'en

demà és al punt de sortida per córrer els 21 km agrupats en equips de tres

corredors. En primer lloc hi va el guia (voluntari i vident), després una persona

amb visibilitat parcial i al darrere una altra amb un grau de visió gairebé nul. AI

final, tant I' UOOIll[!J1! com la UEC, col·laboren en eilliurament de premis.

Els responsables de l'associació asseguren que la Mitja Marató de Collserola és

l'única prova en què participen que no és exclusiva per a invidents i que poden
participar en la categoria absoluta. Per aquesta raó, l'equip de I'� se

sent molt satisfet de poder participar-hi. Els responsables de l'organització, per
la seva part, es mostren encantats de la presència de l'equip i esperen que, any

rere any, augmenti la seva participació i col-laboració. La UEC d'Horta confia en

el futur d'aquesta activitat que els dóna a conèixer en tots els àmbits de la nos

tra societat i que situa l'entitat al nivell esportiu que mereix. D'altra banda, cal

recordar que els organitzadors volen promoure també la participació de socis

de totes les UECs. Per aquesta raó, els associats podran gaudir d'un des

compte del 50% en el preu de la inscripció.
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qual Garriga i Martí

Mèxic, amb una superfície propera als dos milions de quilòmetres
quadrats, ofereix un ventall infinit de cultures, paisatges, sabors i

tradidons. La seva abrup,ta geografia compta amb selves, alguns dels

avencs i dels barrancs més grans del món i les Sierras Madre Oriental i

Occidental com a prolongació de les muntanyes Rocalloses. AI sud

d'aquestes, seguint el paral.lel 19 nord, trobem l'anomenat eix Volcànic

on, sobrepassant els cinc mil metres, hi ha les màximes altures del país:
els volcans Popocatépetl, I'lztaccíhuatl i l'Orizaba. Aquest últim, amb els

seus 5.611 m és el sostre del país i el tercer cim d'Amèrica del Nord.

excursíonisme 21
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com se l'anomena col·loquialment, va entrar en erupció i va

obligar a evacuar setze poblacions del voltant. Des d'aleshores

es troba en estat de semiactivitat, fumeja constantment i la

seva ascensió està prohibida. Aquest fet facilita la tria

d'ascensions i nosaltres vam optar per adaptar-nos a l'altura

en un dels quatremils, la Malinche, i intentar posteriorment
l'lztaccíhuatl i l'Orizaba.

iatjar a Mèxic suposa la possibilitat de combinar al nostre

gust la descoberta d'un riquíssim país amb la possibilitat de fer

bones i serioses ascensions alpines, com ho podríem fer a

Perú, Bolívia a Equador. És, per tant, qüestió de cadascú

prioritzar una a altra activitat. Cal dir que a Mèxic les grans
ascensions queden relativament concentrades a prop de la

capital i que en uns 10 dies, màxim dues setmanes, podem
assolir tres a quatre cims i haver visitat de passada Mèxic D.F. i

Puebla. Queda així temps per endavant per anar a recórrer la
resta del país.

L'Eix Volcànic està constituït essencialment per tres quatremils
ben separats i aïllats (Nevada Toluca de 4.619 m, la Malinche

de 4.462 m i el Cofre de Perote de 4.282 m ) i tres cincmils,
dos d'ells molt junts i clarament visibles des de la capital (el
Popocatépetl de 5.452 m i l'lztaccíhuatl de 5.230 m) i I'aillat

Orizaba a Citlaltépetl de 5.611 m.

El desembre de 1994 el volcà més conegut del país, el "Popo"

Cal dir que l'època en què els mexicans s'acosten a les seves

muntanyes és a l'anomenada estació seca, d'octubre a març

(sobretot de novembre a gener). si bé, com vam poder
comprovar, s'hi pot anar tot l'any i sense gaires problemes el

juliol i l'agost. D'altra banda a l'estiu ens va costar molt trobar

informació de primera mà a centres excursionistes a clubs

alpins de la capital. També ens va ser impossible trobar cap

mena de mapa i guia d'excursions a trekking per la Sierra

Madre Occidental. Fa la impressié que tata l'activitat alpina del

país se centra exclusivament en els esmentats volcans de l'Eix,
una llàstima donada la immensitat de les Sierras.

quest volcà inactiu de 4.462 m lliure. Podem passar una tarda la carretera esdevé resta dels volcans. Sota el cim,

pren el nom de la indígena que meravellosa si ens acostem a intransitable i un camí ample i un profund solc de roca

va esdevenir intèrpret i amant Tlaxcala -la propera i deliciosa evident puja cap al cim. Hi ha vermellosa en un verd vessant

d'Hernán Cortés a la seva capital de I'estat- amb força gent i el camí entre bosc ens recorda que som dalt d'un

arribada l'any 1519. Els seus 'esglésies i places de l'època guanya altura ràpidament. En volcà. El temps normal

llargs i majestuosos vessants colonial. D'Apizaco surten ben sortir del bosc es veu el cim d'ascensió sembla ser que

dominen el perfil nord de la d'hora petites furgonetes de la muntanya que, cal dir- són unes cinc hores però
ciutat de Puebla. Per pujar-lo (colectivos) en direcció al ha, en cap moment fa la nosaltres sense forçar la

cal anar a dormir a la ciutat Centro Vacacional Malintzi -un impressió de ser un volcà. A màquina hem fet els 1.250 m

d'Apizaco amb autobús des centre d'estiueig amb dalt, una zona de grans blocs de desnivell en 3h 30 min. A

de Mèxic D.F. en unes 3 a 4 bungalous, zona d'acampada, acaba deixant-nos al cim. Alliat les tres de la tarda som de

hores. La ciutat no té gaire tendes i restaurants- situat al bell mig del gran altiplà nou al Centro Vacacional per

interès, és força destarotada i entre boscos a mig vessant central de Mèxic res no ens dinar i a mitja tarda arribem a

sembla un gran mercat a l'aire del volcà a 3.200 m. Des d'allí impedeix les vistes cap a la Apizaco.

r

22 excursionisme
.
•

• Part alta i cim de la Malinche



untament amb el

Popocatépetl, I' Iztaccíhuatl
tanca a l'est la gran vall on

s'assenta Mèxic O.F. De fet,
sempre coberts de neu, són
ben visibles des de la capital
malgrat ser a una distància

d'uns setanta quilòmetres. El

Popo té una forma cònica

perfecta i en l'lzta, els ulls

humans hi han volgut veure,

com a tants altres llocs, el

perfil d'una dona estirada.

Així la llarga carena d'aquest
volcà sense cràter assoleix

els cinc mil metres a la

Rodilla, culmina amb 5.230

m al Pecho i encara fa un

darrer cim de 5.100 m a la

Cabeza. Iztaccíhuatl, de fet,
vol dir dona blanca.

Per pujar-lo cal anar a la ciutat

d'Amecameca, a 60 km de la

capital. Allí cal demanar i

pagar a l'oficina del Parc

Nacional -situada al costat

de I'església- el permís
d'entrada al parc (no
d'ascensió, que és lliure).
Quan amb un taxi ens

acostem al Paso de Cortés

ens el demanen en un control

militar. El Paso de Cortés és

el coll que separa els dos

volcans i es troba situat a

3.650 m, on acaba la

carretera asfaltada. Des

d'aquí Hernán Cortés va

contemplar per primera
vegada, meravellat, la capital
de l'imperi asteca,
Tenochtitlan. El taxi ens

apropa encara cinc

quilòmetres més cap a l'lzta,
fins al final de la pista en un

paratge anomenat la Joya, a

4.000 m. Sabem que a

4.670 m hi ha un refugi lliure i

volem fer-hi nit. És migdia i

tan bon punt tirem amunt

comença a caure un xàfec

fort i ens aixopluguem en un

deis dos coberts de la Joya.

AI cap d'una bona estona

comencen a aparèixer
coreans de baixada ben

xops. Són divuit membres

d'una expedició universitària i

cinc guies mexicans, que no

han aconseguit arribar al

refugi. Reculem amb ells dos

quilòmetres fins a un turó

que acull, a 4.000 m, una

gran instal·lació d'antenes

repetidores de televisió i un

alberg prou confortable. Allà

passarem la tarda jugant a

futbol amb els coreans.

Vista general de 1'lztaCihuatl

A les tres de la matinada

sortim tots cap amunt una altra

vegada. D'entrada seguim el

nombrós grup de coreans amb

els guies mexicans, ja ens va

bé perquè no coneixem el

camí. Ben aviat trepitgem neu

caiguda el dia abans i, vist el

baix ritme del gran grup,
nosaltres tres optem per anar

tirant, ja que el camí sembla no

tenir pèrdua possible. Seguim
una llarga espatlla en la qual
canviem successivament de

vessant per terreny clarament

volcànic. A trenc d'alba assolim

un darrer coll que ens situa a

tocar del refugi República de

Chiles a 4.670 m. Les vistes

vers el Popo fumejant i cap a

l'Orizaba, llunya l'horitzó, són

impagables. AI refugi lliure

reposa una francesa amb mal

d'altura i el seu guia mexicà,
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que ens ofereix te calent i

bones explicacions de la ruta a

seguir. Des d'aquí tota la resta

de l'ascens és sobre neu amb

un primer tram molt redreçat
de terreny mixt que ens

deixarà a la cota 5.000 m, on

hi ha l'esquelet del que fou un

antic refugi metàl·lic. Aquí
comença una llarga aresta de

gairebé quatre quilòmetres que
fa successives cotes sempre
sobre deis 5.000 m. S punt

més elevat del primer tram

hem de suposar que és la

Rodilla. Després davallem a

una gelera plana que
travessem per reprendre el fil

de les successives cotes. Cap
a les dotze, dues hores

després d'haver assolit la

carena cimera arribem al que,
efectivament, és ei punt més

alt, ei Pecho (5.230 m), marcat

per un crucifix platejat de mig
metre d'altura. Estem totalment

Anibant al cim de I'lztaclhuatl

sols i, encara portats pel dubte,
avancem fins a una altra cota

vint minuts més enllà que
resulta ser més baixa. La

Cabeza queda encara molt

lluny i ens en separa una llarga
depressió. Fa sol i la neu

crema, però també fa fred. S

camí de tomada és molt llarg i

en Jordi, que ha coronat e! seu

primer cincmil, fa estona que

pateix els efectes de l'alçada.
Mentre baixem, ens vénen

bafarades d'aire sulfurós que
ens recorden que tot i no

haver-hi cràter ens trobem a

sobre d'un volcà. AI refugi Chile

ens aturem per dinar i refer-nos

de l'esforç. A les sis de la tarda

som de nou a l'alberg del

Cerro Altzornoni on passarem
la nit. Ss coreans, sense fer

cim, han marxat ja fa estona.

L'endemà fem l'oportuna
celebració al OF després
d'haver visitat Amecameca.

'Orizaba (5.611 m) és la

tercera muntanya d'Amèrica
del Nord, només superat pel
Mckinley (6.194 m) i ei Mount

Logan (5.951 m) al Canadà.

Paradoxalment, si estem

aclimatats pot fer-se l'ascensió

per la ruta normal en només

vint-i-quatre hores. Es tracta

d'un perfecte con volcànic

amb una bona desena de

línies d'ascens, tot i que la

més utilitzada és la que puja
des del refugi de Piedra

Grande pel vessant nord del

cim. Per arribar-hi, anem des
de Puebla en 3 h d'autobús a

la població de llachichuca. Allí

hem de preguntar i la gent ens

adreça a les quatre o cine

persones que disposen d'un

bon 4x4 amb qui hem de

negociar e! preu de la pujada
fins al refugi que es troba a

24 excursíonísrne

4.260 m. Hi ha qui ofereix

allotjament, en un refugi molt

acollidor a llachichuca mateix i

servei de transport i guia fins al

cim a uns preus més aviat

cars. Cal dir que la pista es

troba en bastant mal estat i té

el seu perill. Més econòmic és

negociar només l'ascens a

Villa Hidalgo, situada a

3.400 m i 10 km més avall de!

refugi. Mentre pugem es posa
a ploure i la pista comença a

relliscar de debò. Entenem

perquè tan poca gent gosa
recórrer aquesta pista. Arribats

cap al tard al refugi, després
de dues hores d'ascens,

aquest resulta ser un gran
edifici força abandonat amb

plataformes de fusta on posar
e! sac, una taula amb dos

bancs i una pica per cuinar. Hi

trobem -que petit és ei món!-

un grup de sis catalans amb

un amic i un guia mexicà.
t'entorn és poc acollidor i

passem ei capvespre mirant el

camí que farem de nit seguint
una antiga canalització

d'aigua. A les tres de la

matinada tots ens llevem i a

les quatre tirem amunt.

Seguint quasi tota l'estona el

grup que porta guia ens

plantem per terreny



descompost i amb força neu després de discutir-ho, sols, el punt més alt de la

a la base de l'ampli con optem per seguir pujant, però muntanya i del país. Hem

volcànic. Amb les primeres caldrà fer-ho en línia recta per tardat set hores i quart en

llums del dia el miracle de tal de no tallar la placa de total. Hi ha unes creus

l'albada vermellosa es neu. Som a uns tres-cents retorçades i malmeses i de

repeteix de nou. A llevant metres sota del llavi inferior nou vistes cap a la resta de

distingim clarament les aigües del cràter. A aquesta altura i volcans. Malgrat tot, el que
del golf de Mèxic i el con amb un pendent mitjà proper més atrau la mirada és

passa del vermell al rosa, als 40°, aquests pocs metres l'interior secret de la

després al daurat i finalment ens costen una hora i mitja muntanya. Si haguéssim dit al

al blanc espetegant de la de inacabable patiment i taxista que ens va pujar que

neu. Ens calcem els fatiga. Arribats al punt més ens recollís a mitja tarda a

grampons i fent ziga-zagues baix del cràter podem Piedra Grande, hauríem

superem el pendent creixent admirar, aquest cop sí, la passat unes escasses 24

del con. Els companys impressionant i perfecta hores a la muntanya. No li vam

catalans van punxant a causa morfologia d'un veritable dir per si algun contratemps
de l'altura i quan en una ziga- cràter volcànic. Des d'aquest ens endarreria, així que

zaga cruix tota la placa de punt només ens resta acabarem passant una nit més

neu sota els nostres peus contornejar aproximadament la al refugi, aquest cop cansats

se'ns gela la sang a tots. Ells quarta part del seu perímetre però satisfets per la feina ben

fan mitja volta. Nosaltres, fins a assolir, de nou totalment feta i en companyia de dos

Sortint del cim sobre eiliavi del cràter

Vista general de l'Orizaba

quebequesos. L'endemà,
mentre baixem a peu els deu

quilòmetres fins a Villa Hidalgo,
tenim l'ocasió de contemplar
l'Orizaba des de diferents

perspectives i distingir, a dalt

de tot, la nostra rectilínia traça
que ens va obrir camí fins a

tocar el cim.

Fa només dues setmanes

que som a Mèxic i ja tenim la

feina alpina enllestida. Ens

resten per endavant molts

dies per acabar de descobrir

l'essència i l'ànima d'aquest
gran país.

Ascensions

realitzades l'estiu de

2004 per Angèlica
Tesas, Jordi Valent i

Pasqual Garriga
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�muntanya
VALL DE L'ISUELA

La cara oculta del Moncayo
Les muntanyes sovint amaguen valls i

comarques situades fora de les principals
rutes turístiques. El Moncayo (2.313 m),
màxima altitud de l'Aragó fora del Pirineu,
també té el seu secret, al vessant sud,
batejat com "la cara oculta del Moncayo",
però que, a diferència de la lunar, sí que
és visible per a la humanitat, especialment
per als habitants de la vall del riu Isuela.

L'lsuela (que no s'ha de confondre amb el
seu homònim prepirinenc) és l'eix d'a

questa subcomarca. Neix al vessant occi
dental de La Muela (1.721 m), a Sòria, i

seguint un recorregut força rectilini de
nord-oest a sud-est desemboca a

l'Aranda i poc després al Jalón, el princi
pal afluent de l'Ebre per la dreta a l'Aragó.
La "cara oculta", dins la comarca d'Aranda,
és adjacent amb el sector sud de la soriana

Tierra de Àgreda caracteritzada, igual que
la primera, per una baixa densitat de pobla
ció i una situació excèntrica respecte els

grans eixos viaris. La comarca d'Aranda fou

creada l'any 2000 en el procés de comar

calització de l'Aragó.

Des dels dos petits pobles més alts de la

vall, Purujosa i Calcena, a més de 800 m

d'altitud, es poden iniciar excursions

seguint el GR-90 o els PR-4, 5, 6, 7 i 8

cap a les esveltes Peñas de Herrera o de

Cabo, els salts d'aigua del Batán o tra

vessar el massís en direcció nord cap a

Talamantes i el Parc Natural del Moncayo.
També té interès passejar entre les restes

de les mines de Valdeplata, de les quals
es deia al segle XVII que superaven en

riquesa les de Potosí.

Les excursions estan caracteritzades per
una certa duresa de paisatge, afectat per

un clima rigorós: hiverns glaçats i estius

calorosos i tempestuosos. I el fort i fred
cierzo. La coberta vegetal, escadussera

en alguns sectors, amb presència de

carrasques, sabines, ginebrers i alguna
pineda, contrasta vivament amb l'exube

rància del sector nord del massís, amb les
seves pinedes i grevoloses. A Purujosa
s'ha inaugurat un refugi el 2004 i a

Calcena hi ha un alberg.

Ramon Pascual

El recés per als animals ferits o desvalguts
CENTRES DE RECUPERACiÓ
DE FAUNA SALVATGE

A Catalunya existeixen un total de vuit

centres de recuperació de fauna salvatge
(CRFS) on es guareixen i recuperen els ani

mals salvatges ferits o desvalguts. Un cop

finalitzat el procés de recuperació clínica, la

feina se centra en retornar de nou els ani

mals sans al medi natural amb prou garan
ties que puguin sobreviure per si sols.

Aquests centres, però, a més a més de la

rehabilitació i alliberament d'exemplars sal

vatges realitzen també altres funcions com

són els programes de conservació d'espè
cies en perill d'extinció, tasques d'anàlisi i de

recerca de les causes d'ingrés dels exem

plars ferits i tasques d'educació ambiental.
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Cinc centres depenen directament del

Departament de Medi Ambient i Habitatge;
són el CRFS de Torreferrussa (Santa
Perpètua de Mogoda, tel. 93 560 00 52),
de Vallcalent (Lleida, tel. 973 26 79 90 i 973

2822 76), del Parc Natural dels Aiguamolls
de l'Empordà (Castelló d'Empúries, tel. 972

45 42 22), del Parc Natural del Delta de

l'Ebre (Deltebre, tel. 977 26 70 82) i del

Centre de Fauna del Pont de Suert (El Pont

de Suert, tel. 973690264), especialitzat en

mamífers aquàtics com la llúdriga i el visó

europeu. Els altres tres funcionen en con

veni amb el mateix Departament i són el

centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils
de Catalunya COMAM-CRARC (Masquefa,
tel. 93 772 63 96), la Fundació per a la

Conservació i Recuperació d'Animais

Marins CRAM (Premià de Mar, tel. 93 752

45 81) i el Centre de Reproducció de

Tortugues de l'Albera (Garriguella, tel. 972

55 22 45). Cal destacar que les

instal-lacions de la majoria d'aquests cen

tres es poden visitar de forma lúdica com a

part de la seva tasca d'educació ambiental.

Lluís Catasús



cies i femelles. Aquests grups s'ajunten
durant l'època de zel i tenen lloc les apara
toses lluites entre els mascles en les quals
els contendents descarreguen tota la seva

força sobre la testa del contrincant.

,

Ibex dels Alps
Família: Bavidae

Espècie: Capra ibex ibex

El remugador rupícola també conegut
com a Cabra dels Alps i en francès com a

Bouquetin des Alpes es caracteritza per
unes enormes banyes gruixudes i rugoses
corbades cap a enrere en forma de simita
rra que, en el cas dels mascles, poden arri
bar a mesurar entre 70 i 140 cm. És un ani

mal força gran que pesa entre 60 i 1 00 kg i
mesura entre 65 i 100 cm d'alçada a la

creu; les femelles, però, són sempre més

petites. El. seu pelatge canvia de color

segons l'estació, passant d'un marró fosc a

un marró groguenc. Estan dotats d'unes

peülles adaptades especialment per cami
nar entre les roques, unes ungles amples
sense membrana interdigital que permet
que els dits tinguin moviment independent.
Això dota a l'animal d'una extraordinària

adherència i li permet escalar per parets
quasi verticals. L'absència, però, de mem

branes interdigitals disminueix la seva habi
litat per caminar sobre la neu i per tant no

acostuma a travessar ni glaceres ni grans
congestes. El seu hàbitat predilecte corres

pon als vessants escarpats i pedregosos
exposats al sud, entre els límits dels boscos
i de les neus on pot alimentar-se de pastu
res, plantes herbàcies i matolls. Són de
costums gregaris i viuen en petits grups,
d'un màxim de 10 individus, separats mas-

Aquesta espècie va córrer un greu perill
d'extinció. Durant els segles XIX i XX les

poblacions van patir importants disminu
cions provocades per la destrucció del seu

hàbitat, la cacera indiscriminada i les epi
dèmies i van quedar reduñs a un únic grup
dins de la regió de Grand Paradis a Itàlia i a

una desena d'exemplars a la zona de la
Vanoise a França. Deu la seva salvació a la
creació del parc nacional de Grand
Paradis el 1922 i a la política de protecció
i reintroducció d'aquest animal als Alps ita
lians i francesos. La primera reintroducció
a Itàlia va consistir en l'alliberament de 25

exemplars entre el 1920 i el 1933 al mas

sís de l'Argentera; i la primera a França va

tenir lloc el 1959 amb 6 animals alliberats
al massís de Cerces prop deis Ecrins. En

l'actualitat, I'íbex torna a ser un animal

força comú a molts indrets dels Alps i

només a França la seva població s'estima
al voltant deis 7.100 individus.

Lluís Catasús

WILLIAM COOLIDGE Una vida consagrada als Alps

William Augustus Brevoort Coolidge,
nascut al Regne Unit el 1850, va ser un

destacat alpinista coetani d'altres alpinis
tes britànics com Whymper ó Mummery.
La seva història familiar està marcada en

la seva joventut per la presència constant

de la seva tia amb la qual va recórrer els

Alps fins a la seva mort, quan Coolidge
tenia 26 anys. Als divuit ja havia visitat el
Caucas i conegut a Christian Almer, guia
destacat de l'època daurada de I'alpinis-

me, amb qui sovint va esca

lar com a client durant quasi
vint anys.

La seva darrera ascensió,
l'Ortier al 1898, va culminar un

currículum de prop de dues mil

ascensions a cims i colls, mol

tes d'elles primeres o segones
i algunes de molt destacades a

diferents massissos alpins: la

Meije i l'Ailefroide ais Ecrins, la

primera hivernal al Wetterhorn i

la Jungfrau a l'Oberland bernès o el Piz

Badile a l'Engadina, sent els seus massis
sos preferits, però, els Alps Cotians (Mont
Viso) i els Marítims.

També va destacar en la faceta d'historia

dor, aprofundint especialment en el conei

xement dels Alps. Conjuntament amb

Conway o Yeld va escriure les primeres
guies de muntanya entre el 1881 i el

1910, com la del Gran Paradiso titulada

The mountains of Cogne (1893). Fou l'e
ditor durant 9 anys de l'Alpine Journal, la
revista de l'Alpine Club britànic. Algunes
de les seves obres més importants són
Swiss travel and swiss guidebooks
(1889) i Josias Simler et les origines de

l'alpinisme jusqu'en 1600 (1904), obra de

referència encara avui en qualsevol estudi
sobre els orígens de l'alpinisme.

Va morir als 76 anys al poble de

Grindewald, sota la paret nord de l'Eiger.
Als Ecrins, molt a prop de la Barra, un

important cim de 3.774 m ha rebut el seu

nom, en homenatge a qui va vèncer un

dels cims més alts i impressionants del
massís: l'Ailefroide Occidental.

Entre els seus companys d'escalada cal
no oblidar Tschingel, la gossa amb la qual
va pujar el Mont Blanc, l'Eiger i la

Jungfrau entre d'altres.

Ramon Pascual
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Alguns conceptes bàsics sobre el GPS
Què és fI GPS?Fa molt pocs anys era impensable que

un aparell amb les prestacions dels

receptors GPS pogués estar a l'abast

de la butxaca de molts excursionistes,
però actualment el seu cost no és supe
rior que el d'altres elements de l'equip
bàsic i el seu ús no requereix una forma

ció tècnica desmesurada.

Geometria del

posicionament en el GPS

(Font: Jordi Altimira)
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El sistema conegut com a GPS (Global Positioning System) és un modern mètode de

posicionament tridimensional a l'espai (plans horitzontal i vertical) que se sustenta en

l'ús dels senyals emesos pels satèl·lits de la constel-lació NAVSTAR (Navigation System
using Time And Ranging). És un sistema de cobertura global, concebut als Estats Units

als anys 70 i desenvolupat per l'exèrcit nord-americà.

Els primers vehicles prototip es van posar en òrbita entre 1978 i 1985. El desastre del

Challenger l'any 1986 va provocar una interrupció parcial del sistema entre 1988 i 1991,

ja que els satèl·lits són llançats generalment per coets espacials i l'accident obligava a

replantejar aquest tipus d'operacions. Ideat en un principi per a ús militar, el govern dels

Estats Units encara ara es reserva la potestat de modificar o fins i tot eliminar la cobertura

del sistema a qualsevol punt de la Terra, sense previ avís, per causes polítiques o militars.

/

La configuració espacial del sistema consisteix en un grup de 24 satèl·lits (3 d'ells en

reserva) distribuïts en 6 òrbites diferents, separades uns 55° entre elles, i situades a

unes altituds compreses entre els 20.000 Km i els 26.000 Km. En contra del que molta

gent pensa, aquests vehicles espacials no són geoestacionaris, sinó que van descrivint

òrbites al voltant de la Terra amb una periodicitat propera a les 12 hores. Aquest
sistema permet disposar d'una cobertura constant, mantinguda a mesura que va

passant �I temps per satèl·lits diferents, resultant una disponibilitat de 4 a 5 hores per

satèl·lit i observador estàtic. Els vehicles van equipats amb rellotges atòmics d'alta

precisió que s'alimenten d'energia solar mitjançant unes grans plaques fotovoltaiques.
S'ha de tenir en compte que durant una part de la trajectòria no estan en contacte amb

la llum solar i en conseqüència han d'haver acumulat suficient energia per mantenir-se

operatius mentre viatgen a gran velocitat per la zona en ombra (nit).

Cada vehicle espacial envia constantment un senyal (ona electromagnètica) que pot ser

capturat per un receptor configurat a tal efecte. Els diferents tipus i característiques dels

receptors de GPS (d'ara en endavant els anomenarem simplement GPS) han estat

desenvolupats per a l'usuari majoritàriament no militar, i ha estat aquest el qui ha sabut

treure un bon profit d'un servei no concebut per a ell.



Com es localitza el receptor?
El concepte temps d'arribada del senyal és fonamental per
entendre la tècnica usada en la determinació de la posició de
l'usuari amb el receptor (posicionament). Si es defineix aquest
temps com el que tarda l'ona electromagnètica emesa pel
satèl·lit en arribar al receptor, coneixent la posició de l'emissor

(satèl-ln) i la velocitat de propagació del senyal (la velocitat de la

llum), és possible conèixer la distància que hi ha entre l'emissor i

el receptor. Els rellotges del receptor i del satèl·lit han d'estar
sincronitzats amb el temps del sistema per poder realitzar

aquests càlculs.

Si solament es rep senyal d'un satèl·lit, el posicionament és

ambigu, ja que el receptor es pot trobar a quaisevoilloc sobre
una esfera que tingui com a radi la distància obtinguda i com a

centre el satèl·lit en qüestió. Si es rep senyal de dos satèl·lits, el

posicionament seguirà sent ambigu, però ara la possible
localització del receptor quedarà restringida a qualsevol punt
inclòs en la circumferència que apareix a la intersecció de les
dues esferes. En captar el senyal de tres satèl·lits, les posicions
possibles del receptor que es calculen es redueixen a dos

punts: un situat sobre la superfície terrestre (aquesta és la

posició buscada) i l'altre, descartada, en algun lloc de l'espai.
Per tant, la condició necessària i suficient per obtenir la posició
amb el sistema GPS serà que el receptor pugui processar els

senyals procedents de tres satèl·lits simultàniament, com a

mínim. Aquest mètode recorda la popular triangulació, però en

realitat en difereix en gran mesura.

Per poder realitzar el posicionament és necessari que existeixi
un marc de referència únic i comú per als satèl·lits i per a l'usuari

que es troba a la superfície terrestre. A un marc de referència
com aquest se l'anomena sistema de coordenades. Els
elements bàsics d'aquest marc de referència són un sistema de
coordenades de tipus cartesià (x, y, z) amb origen al centre de la
Terra i un el·lipsoide (esfera deformada) per representar-la. A la

cartografia actual apareixen les coordenades dels punts del

mapa en dos sistemes de coordenades -l'un referit al sistema
de coordenades geocèntric (que és el mateix que s'utilitza per
posicionar el satèl·lit, tot i que els satèl·lits no apareixen
posicionats en els mapes) i l'altre referent a la projecció utilitzada
en el mapa (que són les coordenades en metres amb les quals
l'usuari pot fer mesures de distàncies). Així com el sistema

geocèntric és únic per a tota la Terra, les projeccions
cartogràfiques són diferents en funció de la zona geogràfica que
s'hagi cartografiat.

GPS CONSTELLATION

Apli d I GP
.

a Ion
Hi ha tota una sèrie d'aplicacions bàsiques que l'usuari no tècnic

pot desenvolupar, per exemple, en el camp de l'excursionisme.
Una vegada coneguda la posició del receptor, aquest és capaç
de determinar rumbs i distàncies respecte d'altres posicions de
coordenades conegudes gràcies a "l'ordinador" que hi duu

incorporat. D'aquesta manera es pot dir que els receptors
actuals de GPS són la combinació d'un receptor de

radiofreqüència i un ordinador que permet conèixer on ens

trobem i com arribar al nostre destí. Perquè l'usuari pugui
beneficiar-se de la informació que genera el GPS o, dit d'una
altra manera, perquè el GPS li ofereixi aquestes dades d'un
mode intel·ligible, hi ha uns conceptes bàsics que convé que

tingui clars, ja que són els elements constitutius de la navegació.

W ypoll1t. Lloc definit per coordenades que té un nom propi i al

qual, depenent del model de receptor, se li pot assignar un

símbol i, en ocasions, una descripció.

'thIck. Successió de punts definits per coordenades suficientment

pròxims com perquè, a partir d'ells, es pugui seguir un camí.

ft t/ttI. Seqüència ordenada de waypoints que integren,
esquemàticament, un projecte d'itinerari a seguir. Hem d'evitar

confondre aquest concepte amb el de track.
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Caminant amb el nostre GPS podem generar automàticament un

track que serà el reflex del nostre recorregut, i marcar un waypaint
cada vegada que estiguem en un lloc que considerem d'especial
rellevància. A partir dels waypaint podrem idear rautes que són

independents de l'ordre amb què haguem obtingut els waypaint;
és a dir, que si el nostre recorregut ha estat ABCDE, podrem crear

rutes tan diferents com BCEA, a CAEBCDEA.

EtiD

/
Bfm

12mi

Direcció a seguir per
arribar a un waypoint

També podem obtenir dades generant-les amb un ordinador

amb el programa adequat i després enviar-les al GPS per poder
utilitzar-les. En aquest cas haurem d'escanejar un mapa de

paper i calibrar la imatge obtinguda, operació per la qual caldrà

controlar el tipus de coordenades utilitzades i el datum

(elâpsoide) amb què s'ha generat el mapa, assumptes en què

Representació
d'un track

Com es poden obtenir aquestes dades?
_

Per a què
serveixen

aquestes dades?
Si tenim un waypaint carregat al nostre

receptor, podrem aplicar la funció gota i el

GPS marcarà la distància horitzontal que

ens en separa i el rumb a seguir per

arribar-hi. Respecte la brúixola, el GPS

ofereix l'avantatge de recalcular el rumb en

cas que en desplaçar-nos ens desviem de

la trajectòria prevista inicialment.

Si el que tenim carregat és un track,

juntament amb ell podrem veure el track

que generem amb el nostre moviment i

valorar en quina mesura coincideixen O·

difereixen, de manera que puguem tornar

al bon camí.

I si és una route el que hem generat, el

GPS indicarà la distància horitzontal que
s'ha de recórrer i el rumb que haurem de

seguir per a arribar al primer waypoint

que l'integra. Una vegada hi haguem
arribat, indicarà el rumb fins al següent, i

així successivament.
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potser fins ara no hem posat especial interès ja que per la

realització de les nostres marxes i excursions amb mapa i

brúixola no tenien gran importància.

Una altra manera d'aconseguir-les és que algú ens les regali a

vengui. A més de recórrer als amics i coneguts podem visitar les

nombroses pàgines web que a través d'lnternet posen aquestes
dades a disposició del públic, generalment de manera gratuïta.

Siguin realitzades per nosaltres a adquirides d'una altra manera,

les generades in situ pel GPS són més fiables i precises que les

ideades i marcades davant la pantalla de l'ordinador, així com

sempre és millor el coneixement directe d'un camí que el traçat

que imaginem davant del mapa d'una zona desconeguda.

Mapes i bases de dades
Alguns GPS permeten la càrrega de mapes amb bases de dades associades, de

manera que podem veure el track del nostre recorregut sobre ell. Malgrat això, no

recomanem gaire optimisme, ja que la majoria dels mapes que s'hi poden carregar, si

bé contenen bona informació sobre carreteres i ciutats, no ofereixen informació

topogràfica de gaire interès.

Si combinem una POA (assistent personal digital), un receptor GPS que s'hi pugui
connectar, i un programa adequat, és possible carregar les imatges dels mapes

topogràfics habituals. Utilitzant la funció mapa mòbil, podem veure els nostres

desplaçaments sobre el mapa, però fins ara les PDAs no semblen construïdes per

suportar las dures condiciones climatològiques de la muntanya.

• Gallardo,V.]. 2004?lH!IlDl'Iil!lliml
. Madrid: www.andari-GPS, mapas, ordenadores y coordenadas.

Madrid: www.andarines.com nes.com

• Smith,]. R. 1997 .• Documentació del Departament
d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i

Geofisica (Universitat Politècnica de

Catalunya)

. NewYork: John Wiley
& Sons

Artech-House Publishers



o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vesse!)t nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de ta Tosse �'A1p
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BIT, Escalada, Senderisme

o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, 8TT¡ Excursions,

Senderisme.

• AltItud: 2.200 metres.
• Pirineu català, massls de Marlmanya,

al S. de l'estany II'Airota.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalade,

Esqui de muntanya, Travesses.

o Altitud: 1.505 metras.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esqui, Esqui de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

o Altitud, 966 metres.
• Al nord oest del messis deis Ports.
• Comarca: Terra Alta.
• Cepacitat 20 places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

(Lliure)
• AltItud: O metres.
• MessIs del Garraf.
• Comarca, Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
• Gapacitat, 14 PIaœS.

Signatura:

Data: .........

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

Nom: Cognoms:

Adreça postal:

Població: Comarca:

Tel: Fax: Codi postal:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

Entitat Oficina D.C. Número de compte

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

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mall: excursionisme
_ uec@yahoo.es



L'Himàlaia en perill

Ja no són només els alpinistes que fan cua per trepitjar els
seus cims ni les escombraries que s'acumulen als camps
base. Ara I'Himàlaia ha de combatre un enemic invisible:
els gasos d'efecte hivemacle.

Edmun Hillary, el primer home a trepitjar el cim de l'Everest,
ha demanat que I'Himàlaia sigui declarat patrimoni mundial
en perill a causa de les emissions d'aquest tipus de gasos.
Segons Hillary, "l'escalfament de l'ambient de I'Himàlaia ha
anat visiblement a més els darrers cinquanta anys, i això ha

provocat greus inundacions i pertorbacions en el medi
ambient i per als habitants de la zona". El cèlebre
escalador neozelandès destaca en un comunicat que
"l'única manera d'evitar desastres és el drenatge de les
llacunes de I'Himàlaia crescudes pel desglaç de les

glaceres".

El canvi climàtic es produeix per l'efecte de les emissions
de gasos dels països industrialitzats que provoquen la
inversió tèrmica i que han posat en perill l'existència de les
barreres de corall de Belice i les glaceres de Perú, segons
han destacat experts ambientalistes amb l'objectiu que
també siguin inclosos en la llista de llocs en perill de la
UNESCO. Actualment són 35 els indrets que figuren en

aquesta llista, tant per motius mediambientals com per
trobar-se en una zona en conflicte bèl·lic o per una mala

gestió turística. La inclusió de I'Himàlaia a la llista

comprometria la UNESCO a avaluar el risc que corre el

parc i a posar en marxa mesures per corregir la situació en

coordinació amb el Govem del Nepal.

CURSA AL SOSTRE D'EuROPA
El muntanyisme rus vol recupera una tradició soviètica
dels anys 70 i organitza una cursa al cim més alt del con

tinent europeu, l'Elbrus (5.642 m). Segons els organitza
dors (russianclimb.com i Top Sport Travel) l'equip nacional
de muntanyisme practicava habitualment escalades ràpi
des com a entrenament abans d'una expedició.
Tot i que tradicionalment la distància cronometrada s'es
tenia des d'Azau Glade, a 2.200 m, fins al cim oest de

l'Elbrus, la prova que se celebrarà el proper 15 de setem

bre començarà als 3.780 m de l'estació de Garabashi. La

longitud de la ruta serà de set quilòmetres, i l'organització
compta amb la col·laboració dels serveis de rescat de

l'Elbrus per ajudar en cas de necessitat. A més, els parti
cipants tenen la possibilitat de sotmetre's a un control

mèdic a mitja carrera, a les Pastukhov Rocks (4.700 m)
per garantir la seva seguretat.

.

EL MAL TEMPS I EL MAL D'ALÇADA
Segons uns investigadors canadencs, les inclemències
del temps poden influir en l'aparició del mal d'alçada i un

grup d'estudiosos japonesos assegura que també hi té a

veure la genètica. El mal d'alçada a hipòxia és un trastam

freqüent entre alpinistes i escaladors que es produeix
quan l'organisme té dificultats per adaptar-se a la baixa

quantitat d'oxigen que rep en llocs molt elevats. D'acord

amb les darreres investigacions, a més de l'alçada,

34 excursionisme
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Edmund Hillary

també les inclemències del temps i la genètica podrien
influir en aquest problema.
Els canadencs Kent Moore i John Semple creuen que
han trobat l'explicació del que va passar l'any 1996 a

l'Everest, quan van morir un total de 8 alpinistes. Les ràfe

gues de vent accelerades van "robar" l'oxigen de la zona

desencadenant un fenomen físic anomenat convecció

que va fer disminuir la pressió atmosfèrica sobtadament.
La quantitat d'oxigen disponible, ja de per sí molt baixa a

aquesta alçada, es podria haver reduït un 14%.
El treball d'aquests investigadors suggereix que quan la
velocitat del vent està canviant (tant augmentant com dis

minuint) també hi ha perill ja que la caiguda de pressió
atmosfèrica que es produeix en aquest moment és de tal

magnitud que pot tenir efectes sobre la salut de l'escalador.
D'altra banda un grup d'investigadors japonesos afirma
haver descobert que algunes persones són més sus

ceptibles que d'altres a patir mal d'alçada. Investigacions
recents havien associat la gènesi del mal d'alçada amb
un defecte en la síntesi d'òxid nítric, un potent vasodilata
dor que l'organisme produeix de forma natural i que con

tribueix a evitar l'acumulació de sang. Els científics nipons
han identificat dues variants genètiques implicades a la

producció d'aquesta substància que afavoreixen que les

persones que les porten siguin més propenses a patir
problemes circulatoris quan superen certa alçada.
Per a això, els investigadors japonesos van rastrejar l'ADN de



,
"

�

•

• •

¡

-

.

-

.

.
, .. �

..

•

� : �

,-
•

r,
�

-

,

':: ...

"

.;"
- �-'..._' .' �.

'

41 muntanyencs que havien experimentat, almenys, un epi
sodi d'edema pulmonar i ho van comparar amb el d'uns
altres 61 alpinistes sans sense antecedents d'aquest tipus.
Van dedicar especial atenció al gen que codifica la sintasa
endotelial d'òxid nítric (eNOs), les variants del qual s'han
associat a diversos trastorns vasculars.

Així, es van adonar que els esportistes que havien patit
edema presentaven amb major freqüència dues formes

específiques d'aquest gen, el Glu298Asp i el 27 -bp
VNRT, mentre que els que no havien patit problemes les

exhibien en menor mesura. La susceptibilitat a patir el
trastorn era encara més acusada entre aquells que por
taven ambdós polimorfismes alhora. El 27% dels inte

grants del grup d'afectats presentava aquesta associació

genètica, mentre que en el col·lectiu control, cap.
Segons les conclusions de l'estudi, aquestes mutacions,
particularment quan es presenten de forma conjunta en

una mateixa persona, poden estar implicades en el des

envolupament de l'edema pulmonar associat a l'alçada.
Els investigadors nipons subratllen l'interès d'aquesta for
mes genètiques com a marcadors per a crear eines de

diagnòstic precoç capaces de predir el risc d'aquest mal

en persones sanes exposades a grans altituds.
A banda d'aquests estudis, hi ha un medicament contra

l'asma, el salmeterol, que preveu l'edema pulmonar segons

La llengua italiana, en l'àmbit alpí, és par

lada a Suïssa, a Eslovènia i, sobretot, a

Itàlia. A la Confederació Helvètica l'italià

és present a Ticino, cantó que limita amb

Itàlia; a Eslovènia, als sectors limítrofs

amb Itàlia; i, finalment, l'italià s'estén per

tota la península itàlica. Les regions italia

nes que formen part de l'arc alpí són, de

nord a sud: Friül - Venècia Júlia (Trieste),
Vèneto (Venècia), Trentino - Tirol del Sud

(Trento), Llombardia (Milà), Vall d'Aosta

(Aosta), Piemont (Torf) i Ligúria (Gènova).

L'excursió toponímica que us proposem

en aquesta ocasió és per la regió de la

Vall d'Aosta i, en concret, a dues valls

paral-Ieles: la Valgrisenche i la Val di

un estudi publicat a New England i realitzat amb 37 alpinis
tes que ja havien patit aquest problema. Aquells que van

inhalar el medicament abans de pujar a un cim van tenir
60% menys de rísc de desenvolupar mal d'alçada.

INAUGURACiÓ DEL 1 R GRUP DE SENDERS TRANSPIRENAICS

ENTRE EL GR-1 O I EL GR-11
I divendres 8 de juliol es va inaugurar el primer grup de
senders transpirenaics entre el GR-10 i el GR-11.

L'anomenat "sender de les tres nacions" ben bé podria ser

conegut com el de les "quatre nacions", ja que passa per
terriíorí de l'Arieja, el Pallars Sobirà, la Val d'Aran i Andorra.
L'obertura oficial es va celebrar amb una trobada de sen

deristes a Coll de Rat (Andorra), on a les 10.30 h del matí
van confluir excursionistes sortits dels diferents punts que
connecta el sender. Els senderistes francesos van comen

çar a caminar a Orris de Carla, mentre que els catalans ho

van fer des de l'estació d'esquí d'Arcalís. AI migdia, un

aperitiu popular va segellar la inauguració del narsprenac.
Han participat en la posada en marxa d'aquest sender la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la
Federació Andorrana de Muntanyisme, la federació

espanyola d'Esports de Muntanya i la federació francesa

de la Randonnée Pédestre.

una sèrie de noms de lloc que quan tenen

una traducció equivalent al català són

clau per interpretar el relleu i, en definitiva,

el paisatge. Sota els cims hi ha circs d'o

rigen glacial amb el Ghiacciaio di

Gilaretta, Ghiacciaio di Goletta, Ghiacciaio

di Fond o el Ghiacciaio di Lavassey

(ghiacciaio vol dir glacera en italià). Més

avall de les glaceres trobarem el naixe

ment d'importants rius com la Sorgenti
della Dora di Rhêmes (sorgenti significa
aiguaneix, font, surgència) i que alimenta

la Dora di Rhêmes (dora, a Aosta, vol dir

riu), situat al costat del Rifugio Benevolo,

a ponent del Vallone di Gran Vaudala

(vallone equival a barranc).

senta, amb 4.061 m, la cota més alta

situada íntegrament a Itàlia. A les capça

leres de la Valgrisenche i de la Val di

Rhêmes hi ha tota una colla de cims fron

terers amb la Val d'Isère (vall on neix el riu

Isère), ja dins el departament francès de la

Savoia. Entre aquests cims, per la seva

condició fronterera, n'hi ha alguns que

reben doble denominació, és a dir en

francès i en italià; és aquest el cas de la

Becca di Suessa (becca vol dir pica) que

els francesos l'anomenen l'Aiguille du

Glacier (l'Agulla de la Glacera). D'aquests

pics entre França i Itàlia, en destaca per la

seva massa, alçada i fesomia l'Aiguille de

la Grande Sassière (3.757 m) (sasso, en

italià, equival a pedra o roc). Un cop bai-

Rhêmes (val, significa vall), situades a xem dels punts més enlairats de la fronte-

ponent del massís del Gran Paradiso. Per

cert que en el massís del Gran Paradiso hi

ha el cim del mateix nom, el qual repre-

ra, ja cap a les valls italianes de la

Valgrisenche i de la Val di Rhême, trobem

una gran riquesa toponímica, amb tota

amb la cacooœco del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

eXCUJSlOOlSme 35
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Excursions per la toponímia alpina) tercera part
per Ramon Boter de Palau
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¡:¡¡¡ Pic dels Trois
Seigneurs

L'Arieja

I.!.Io:OI:IWl:.I.:l"¡u¡fins al cim 682 m. Acumulat, uns 850 m.

l:.&IIIi:wwol.lllfàcil, excursió familiar.

_,.",,"""''''''o itinerari descrit per fer sense neu de juny a octubre.

o •• o o Haute-Ariège Vicdessos-Orlu. Esc.1 :50.000. Randa Éditions
Pyrénées núm. 7; La Bastide-De-Serou, Massat & Pic Des Trois Seigneurs
2047 ET. Esc. 1 :25.000. IGN francès.
• " des de Foix, cal agafar la N-20 fins a Tarascon, després prendre la
D-8 fins a Vicdessos i des d'aquí la D-18 en direcció a Massat fins a

arribar al Port de Lers.

¡:¡¡¡ Mola d'Estat

La Conca de Barberà

�Iw;a:¡°llllaproximadament + 700 m.

• o cap dificultat tècnica. No hi ha aigua en tot el recorregut, a excepció del

refugi de Cogullons.
•• o cal evitar els mesos de més calor. A la tardor i la primavera els boscos

ofereixen el seu millor aspecte.
o •• o • Muntanyes de Prades. Esc. 1 :25.000. Ed. Piolet.

: •• , • • Les Muntanyes de Prades, d'Ignasi Planas de Martí. Cof-leccíó Azimut

22. Cossetània Edicions
• o al monestir de Poblet prenem la carretera T-700 en direcció a Prades i al

punt quilomètric 2,5 trobem un trencall asfaltat a mà esquerra que s'endinsa en ,

direcció S cap a la vall de Castellfollit. Deixem el cotxe en el punt on baixa el
barranc de l'Argentada, uns 300 m abans de la granja de Castellfollit.

¡:¡¡¡ Rocallarga

Osona

• o o 400 m.

,. • es pot fer tot l'any, però a la tardor gaudirem del color dels boscos.

o .,. • El Col/sacabra. Ese. 1 :25.000. Ed. Piolet.

, " sortim del poble de Tavertet, al qual s'accedeix per la BV-5207 des de

l'Esquirol a Santa Maria del Corcó.

(!)
�I
r)
�
r...-',
UJ
r--"

C)
·

,

=.>
r-- ..

UJ
�
;....J
(!)

(:J
�
r)
�
r...-I,
UJ
r-- ..

C)
·

i
=.>
r--"
rr:

d
(!)

(0
>:1
r)
�
r...-\
cr:
r--"

C)
·

,
=.>
r--"
e:

d
(5



Ara que l'estiu s'acaba i la tardor ja és a tocar, és un bon
moment per parlar del senderisme al nostre país. I per fer-ho,
el millor és referir-nos a la xarxa de senders de gran
recorregut i de petit recorregut, altrament coneguts amb els
acrònims GR i PR.

Aquesta estació, conjuntament amb la primavera, és una molt
bona època per practicar l'activitat que ens ocupa, lluny de
les calors estivals i dels freds, a voltes rigorosos, de l'hivern.
El senderisme, iniciat a França com tantes altres activitats, va

ser fundat pel francès Henri Viaux a principis del segle XX i

ràpidament va gaudir d'una bona acceptació que va anar en

constant augment fins al moment d'esclatar la Segona Guerra
Mundial. L'interès creixent de la societat a apropar-se al medi
natural com a lloc d'oci va propiciar la creació d'una xarxa

ordenada i senyalitzada de camins que creuen Europa d'un
cantó a l'altre, unint monuments, corrents culturals i

religiosos, pobles i nacions senceres.

Actualment, França és l'estat amb més quilòmetres marcats
com a GR: uns 150.000. I a continuació, ja trobem Catalunya
amb més de 5.000, per bé que si no és la segona més

important en nombres absoluts, sí que ho és en densitat
tenint en compte el petit territori que ocupa. A casa nostra, la

senyalització dels camins data de principis del anys setanta,
moment en què el creixement de l'activitat excursionista i de
l'associacionisme català va fer-ho recomanable i necessari. Es

www.fel'(;.org

,endflrisme
www.fcec.org

IiiiiiiI sende� de Gr¡,n Rec:on-egut (GR)
-Moo!>.IIIG... c.t.l" .. p

E3 senders de Petit Recorretilut (PR) www.feec.org

liiiiiiiiIs.nders Locals (SL)

Notkle,
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_..., •. �.Il¡" ..... riI,.t<._)

www.feec.or9

nIFORMACIÓSO!IAf,tIlDEll'

H
COMITt CATALÀ ce SENDERS I reee
InlOfm.<i�,o� ... '111<:,., � .. "'�. ". l'''. 20,lOt>.

Il;ombll.�I.lr,-0600211.,nlo ...

�T.I:n.120777;rU:9l.1l61S1
www.fo-ec.org

'l=E�..?�2:.sE�=�lE.1����
a>nllOld.Ia ....... cawan........"_._IIa_<lc_ ..... oI4

, .... _u1.(GII.) cDm". pMIl ............ l.. ("")

II ComUi;c:..taI¡ ... _d_ d.," ,...-d6 .""CI_
r.. ... "'lonl...... c.a.¡u", .. "o __ .........m." lnfo""""'""

.ob ... s.tld_ "Ii.-=:::�:I=�."':'-�� " .. I fi".

www.'eec.org

Notleln

InluguI1Id6 del monbm del C.ml de' Notel o del c.nlgó. El
pa ....ldt...ndr.. lAo.juny.dl.".S.ncJo ..., ...... r .... "Ilu'.t.lapl.otja
d.tCa .. odoo .... Ia,,(El .... '.I .... l.I�IIt .. IC.ITII .. INo'do .. ,

Call1go6.Ar_hi .. _.n.' .. nyo',.,.nAntotll ....onllu ....... 1a

tkItIll., .. ""o'AnttulFon_�pr .._doola,.UC....... f .. 1t
protnOIOf"O .. ,GIIU.elfutolll"' ........ It t.ori-c.nIt61."".._o.
4mIaIMllgve.deICalTlidellolord.,I ·Ml.llofo-nn.dó.

w�v, reec.era

www.fee:c.orQ

comença a reunir llavors el Comitè Català de Senders, i el 2
de març de 1975 s'inicia la senyalització del primer tram de
GR català: concretament el GR-7 entre Tivissa i Benifallet.

Comencem a trescar per la xarxa virtual! Una de les millors
webs per dissenyar els nostres itineraris és

www.senderisme.info. la pàgina del senderisme a Catalunya.
Allí hi trobem informació exhaustiva de cadascun dels GRs

que creuen el nostre país, ordenada en acolorides fitxes que,
després d'una breu descripció, mostren el sender principal,
les variants, les etapes, les distàncies i horaris, mapes,
fotografies ... Abans de desconnectar, convé fer un cop d'ull a

40 excursiomsme
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dues seccions: la visita virtual dels senders catalans i les
últimes novetats introduïdes.
Continuem un cop més per la pàgina de la FEEC. La
informació corresponent als senders la trobem a

www.feec.org/lnformacio%20Gral/senderlsender.php. Un
complet índex ens acosta a la màxima actualitat del món
senderista. GRs, PRs i SLs -senders locals- queden recollits
en un gran mapa interactiu des d'on s'accedeix a una breu
fitxa de cadascun dels itineraris. A més, trobem una selecció
de les travesses i circuits més populars del moment: els
Carros de Foc, els Cavalls del Vent, la Porta del Cel ... I
finalment una completíssima pàgina d'enllaços ens condueix a

les webs caminaires més interessants de Catalunya, de l'estat
i del món.
La pàgina del Servei d'Informació de Senders www.euro

senders.com/web_catlmenurec.htm va més enllà i ens posa a

l'abast la guia de senders urbans de Barcelona il'lustrada

a Tot GR. Senderi.,.,. a CaU/unya ../
Illtp·I/ytwwSI!Od!!rkDlVtOIQ
Página OIl UNI comunidad virtual de sendEmtai eon mucha Informaciôn de los sendelos de gran recon1do en
cataIutIa: rlld de senderos, mapas genetBIes y muy buI!Ina deSçl1pclón de los lfamoS disponiblel. En catalan.

a Espala Mturala. DlputKI6 de Bare:a4onl ../
h!!p.'twwwdUlI! nlpar¡;"QMò$ hem

Pàgll\8 oficial de los parquet naturales de las comatell di Barcelona. Cada parquellene un apartaóo de
11I116(811os awllzades conlnfonnacl6n eeteneee de la IonQIltJd, duración. dHlçultad. mapa detalilldo,
recomendBclonll', etc. Poo,mOl encontrar 101 parque, I\8l1.nles del Montseny, Sant L.lofenç del Munt I l'Obac.
MOI1tr1egf1! I el Corredor. Garra! y otrOI espacloll\8hnlel como ca,tell de Montesquiu, Olèrdola, Foix.
SM8lada (je Marina, Serralada Lhoral, Baix I.Jobtegat. Collserola y Gultlelkts-5avanOf'la. En catalan.

• Rutes dal Ganaf

h!!p:J/yóWf çCS13rrpf nlw!tbIp!!fauh MD?X!Mftmp]4
Tres rut8I de HI"IOeI1smo pot esta zona. MrIqUlIIa de$Cl1pcl6n es muy bnwe. nene enlaces alai rutas del
Parque Naunl del Gana! que ofrece te Diputación òe BatCeIona (ver ElpalSl\8lura1a. DIputació de BatCeb'\I
masarrlna.Eneatalàn.

..... GUi. dt! sltiC'S _b con rutu d. Hnd.rbmo en hp.lI.

Ç!l.!!l.I.lJ.f.l.y.i'I.. p.<:>.r... !i.�.r.�.......

....... �.�.5�.��
• Xaru dt Mnd.n cM Catahmya ./
htlP'Jlwww hHtc flSl!ofgrmAÇio%2QGmlIJfarxa send!t!Jbtm
Web de la FederacitJ dEn1lt81 EXCUflJonISt81 de catalunya. eon todos 101 sendems de gran recorrido, pequeI'Io
recon1do Y 1oeaIM. De cada.endero Informa sobre la longitud total, el nùmero de etapal, lIanllntllS y
conexiones con otros senoe.os. eon una descripción breVI de la ruta. En çatalân..

..........�.�.I��!�

amb un interessant plànol de localització. Aquesta web també
ofereix unes quantes rutes temàtiques, és a dir, recorreguts
que connecten diferents punts geogràfics relacionats per

algun tema concret, ja sigui de caràcter històric, artístic o

social. I, per acabar, connexions a un munt de pàgines
ordenades per comunitats autònomes, així com un bon
assortit de notícies d'última hora.

Altres webs interessants per no perdre el camí són:

www.senderista.com/catalunya/index.htm ,

www.fedme.es/FEDME/Senderos/principal.asp. o

www.andarines.com/gr-92/portadagr92.htm. que ofereix una

completa descripció del GR-92 que ressegueix la costa des
de Cerbère a Ulldecona.

I fins aquí arriba aquesta etapa. Tot i que hi ha un grapat més de
webs que per raons òbvies no he comentat, us ben asseguro
que amb les que us he dit en teniu per molt ... molt temps ...

Bona caminada!
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Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
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lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

V)
w

f
t:1

W

u,

O

ESPORTS D E

ESCALADA

TREKKING
ALTA MUNTANYA

GR

MUNTANYA

RAIDS

ESQUr DE MUNTANYA

LLOGUER MATERIAL

ERO

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez

� T�4 k � UJl·�

� 1. Itinerari� pels Cing�es del Bertí

( des de Riells del FaI.

� UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en BIT per la serralada
del Corredor i els volta nts de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró
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