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Excursionistes de despatx

El món excursionista dóna cabuda a moltes

facetes i activitats que enriqueixen el nostre

col·lectiu. No solament tenim les activitats

esportives pròpies de muntanya en el sentit més

literal, sinó que també abracem diverses

manifestacions de caràcter cultural: biblioteques,
corals, estudis de models arquitectònics, sortides

de descobriment de nous paisatges, cura i

conservació de la nostra toponímia, estudi de la

flora i de la fauna, història del nostre país, edició de

guies, llibres i revistes, festivals de teatre amateur,
interpretacions de dansa catalana dels esbarts

dansaires, així com la participació en activitats de

normalització lingüística a de difusió del català.

També participem als actes més destacats de la

societat civil catalana -com l'Onze de Setembre a

la festa de Sant Jordi-, col-laborem amb el

Patrimoni Cultural de Catalunya i participem
conjuntament amb l'Administració en temes com el

medi ambient, els disseny dels plans d'ordenació

del territori, el consell Observatori i Paisatge,
normatives per als Parcs Naturals i Espais
Protegits, etc. tot i que malauradament no sempre

es fa cas de les nostres recomanacions.

Per posar alguns exemples, la Unió Excursionista

de Catalunya UEC, amb motiu de la

commemoració dels 75è Aniversari de la Unió, té

programat per enguany tot un calendari d'activitats

culturals:
· L'edició deillibre Unió Excursionista de Catalunya,

75 anys d'història de l'excursionisme català,
coordinat pel soci Ramon Boter de Palau.

· L'organització de la 37a. Renovació de la Flama

de lá Llengua Catalana, impulsada pel consoci

Jordi Mir.
· L'organització de la 41 a. Festa de la Cançó de

Muntanya, organitzada per la UEC de Mataró.
· El 37è. Premi Sant Bernat, que aquest any se

centra sobre el tema "Esglésies i eremitoris

rupestres de Catalunya", coordinat per Gener

Aymamí, que va ser president de la UEC.
· Exposició fotogràfica.
· XII Jornades de Literatura Excursionista,

organitzades per Jaume Ramon, soci d'honor de

la UEC.
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A més d'aquestes manifestacions culturals amb el

segell del Consell General de la UEC, cadascuna

de les nostres entitats en duen a terme d'altres

com exposicions, conferències, aules d'idiomes,
tasques pedagògiques vers la natura amb infants i

joves, i promoció i manteniment de xarxes de

refugis (veieu l'article sobre aquest tema, a les

pàgines 8 i 9).

Fins aquí no hem dit res de les activitats

pròpiament esportives, que són el motiu primordial
dels clubs i que, per no estendre'ns gaire,
comentarem en un proper article. Tot plegat hi té

molt a veure amb el títol "Excursionistes de

despatx" de la capçalera. Perquè, com podeu
endevinar, totes aquestes manifestacions, activitats

i serveis s'han de moure, organitzar i desenvolupar

per socis voluntaris -a falta de recursos

econòmics- que, amants de la muntanya i de

l'excursionisme, sacrifiquen moltes hores que

deuen a la família i es dediquen a reunions,

Els socis voluntaris

sacrifiquen moltes hores

que deuen a la família per
fer feines de despatx que

passen desapercebudes

trobades, entrevistes i feines de despatx que

moltes vegades passen desapercebudes i no són

suficientment valorades per la resta de socis i

esportistes muntanyencs.

Des d'aquí, el meu reconeixement a totes aquelles
persones que, d'una manera callada i sacrificada,
fan possible que existeixin les entitats i que el

nostre esport, la nostre afició, la nostra passió,
pugui realitzar-se amb tanta brillantor i èxits

aconseguits.

Moltes gràcies, "excursionistes de despatx".

Ramon Prieto i Gusi

President de la

Unió Excursionista de Catalunya
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Refugis de muntanya:
una qüestió de models

J a fa uns quants anys que a l'entorn del món
excursionista gira un fort debat sobre la
construcció i la gestió dels refugis. S'enfronten
d'una banda els que defensen uns refugis
fàcilment accessibles i cada cop més confortables

i amb majors serveis -a imatge dels hotels de

muntanya- i de l'altra els que defensen l'austeritat
i sobrietat dels vells refugis de muntanya, enyorant
el suposat esperit dels pioners. Altres polèmiques
rivalitzen sobre si els refugis han de ser conduïts
com un negoci empresarial o bé si en la seva

gestió ha de prevaler abans el benefici social que

La UEC compta amb una

xarxa pròpia de refugis
que, amb l'objectiu de
donar cada dia un millor
servei a I' excursionista,
s'esforça per adequar-se a

les noves exigències

l'econòmic. Altres discussions se centren sobre la
necessària o l'excessiva professionalització dels

guardes enfront de l'esforçat voluntarisme.

Mentre, cada cop pugen més de to les protestes
de determinats col·lectius pels efectes de la
construcció de nous refugis i l'ampliació dels vells

que transforma l'entorn natural en facilitar la

massificació i la destrucció dels espais encara

incòlumes.

A banda d'aquestes polèmiques, a Catalunya i

Aragó trobem dos models ben diferenciats, fruit

Les entitats i federacions
de muntanya propietàries
de les instal·lacions
assumeixen, no sense

esforç, el cost de
manteniment i millora

en bona part de la diferent tradició excursionista.
La FAM ha dotat els seus refugis del Pirineu

aragonès d'un elevat nivell d'equipaments i serveis

per adequar-se a les exigències de confort i

qualitat que la societat actual demanda, i han

estat pioners en l'obtenció de la certificació
IS014001 de gestió mediambiental. La FAM -que
en els darrers anys s'ha mostrat molt activa en la
construcció de refugis- ha optat per un model de

grans refugis amb una important capacitat
d'allotjament i confort situats en llocs molt
emblemàtics que concentren en unes poques
valls el gruix dels excursionistes. A Catalunya, la
FEEC vetlla per uns serveis mínims adequats als
seus refugis, però manté la tònica de preservar
l'ambient més clàssic i auster d'aquest tipus
d'equipaments. La FEEC, per tradició, ha optat
per un model de refugi més petit amb una xarxa

molt extensa que cobreix bona part del territori. La

UEC, com d'altres entitats, compta també amb
una xarxa pròpia de refugis que, amb l'objectiu de
donar cada dia un millor servei a l'excursionista,
s'esforça per adequar-se a les noves exigències.
Sobre aquest debat de com han de ser els refugis
de muntanya no hem d'oblidar però, que el

problema més important que afecta al futur és el

finançament. Les entitats i federacions de

L'administració pública
hauria de finançar els
costos estructurals de la
xarxa de refugis de la
mateixa manera que ho fa
amb d'altres equipaments
esportius

muntanya propietàries de les instal·lacions

assumeixen, no sense esforç, el cost de

manteniment i millora. La principal funció dels

refugis és la de donar un bon servei a

l'excursionista i, tot i que queda clar que no han
de ser un negoci, s'han de gestionar de manera

que la seva viabilitat econòmica quedi
assegurada. L'administració pública, però, hauria

d'ajudar a finançar els costos estructurals de la
xarxa de refugis de la mateixa manera que ho fa
amb d'altres equipaments esportius. No deixa de

sorprendre que a Catalunya, malgrat la

importància de la tradició excursionista, no

existeixi encara una legislació específica sobre

refugis de muntanya, mentre que a Aragó ja fa

prop de deu anys que un decret de la DGA regula
i ordena unes normes mínimes en la construcció i

instal·lació de refugis.
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Refugis ,

un equilibri difícil
Gestió, finançament i actualitat

Text i fotografies de Marc Janeras i Casanova amb la col-laboracló de Ramon Pascual Berghaenel

La inaccessibilitat és un tret distintiu dels refugis de

muntanya, i en condiciona fortament la seva gestió. El

refugi de Promontoire, situat a la paret sud de la Meije
(Alps francesos) per sobre els 3000m d'altitud té una

dificultat de construcció, manteniment i abastament

molt notable. Es fa evident l'esforç de finançament
necessari, a no ser que renunciem a aquesta infrastruc

tura i reivindiquem el bivac i l'autosuficiència.



EIs muntanyencs fem un ús intens dels

refugis de muntanya existents en l'actuali
tat. Els interessos són múltiples, les valo
racions diverses, però la seva utilitat és,
per a tots, indiscutible. La immensa majo
ria dels excursionistes que s'hi aixoplu
guen desconeixen, però, que el futur dels

refugis de muntanya és bastant tosc. Hi

ha la confiança estesa que els refugis són
- un bé perpetu que mai es perdrà, però en

realitat avui dia passen per unes cir
cumstàncies prou perilloses.

Els darrers anys, s'ha insinuat un debat

que no ha arribat a ser molt explícit sobre
com han de ser els refugis de muntanya,
sobretot en termes de comoditats del ser

vei. Però més enllà d'aquest debat hi ha

aspectes fonamentals que fan qüestionar
la viabilitat d'aquests punts singulars del

mapa muntanyenc.

El Encuentro de Sociedades Pirineístas
celebrat enguany en cinquena edició i

organitzat per Montañeros de Aragón de
Barbastro va ser una bona ocasió per a

prendre el pols a aquest tema tan vital del

món excursionista.

L'antic refugi d'Ulideter va ser la primera
construcció erigida per a tal ús a Catalunya,
e11909. L'estructura en volta de pedra i mor

ter va patir les dures condicions ambientals i

durà 30 anys. Se'n conserven unes runes con

solidades amb una placa commemorativa al

peu del pic de Bastiments.

El refugi Ángel Orús, al peu del pic de Posets (en cons

trucció en la foto de l'estiu del 1999) és un referent clar de
la nova política aragonesa de refugis de muntanya.

El referent aragonès

A Catalunya sovint caiem en la complaença d'haver estat pioners dins l'estat, amb una

pràctica excursionista de 130 anys d'història. I mentre ens agrada mirar-nos el melic fent
memòria d'un passat brillant, els nostres veïns van fent via i ens prenen avantatge. En

el tema de refugis, com en d'altres, Aragó ha avançat molt i ha esdevingut un referent

imprescindible.

Potser no és més que una casualitat que la mitjana d'edat dels representants d'organis
mes catalans a la trobada era 20 o 30 anys superior a la dels aragonesos. Però potser
és senyal d'una manca de relleu generacional. Tampoc és casualitat que aquest tema

s'anés a tractar a Barbastre i no a la Seu d'Urgell, per exemple.

El fals debat de la comoditat

Aragó ha optat per un perfil potent de refugi. Vol adequar-se al segle XXI i a les exigèn
cies de confort i qualitat que la societat demanda. Per exemple, un principi important
que imputen a tot refugi situat en una vall principal és la seva obertura permanent, és a

dir, que el trobis guardat qualsevol dia de l'any. Això exigeix un doble torn de guardes i

tenir prou ingressos en temporada alta per a finançar tot l'any.

En aquesta política s'emmarca el nou refugi Ángel Orús sobre el poble d'Eriste. Ha estat

discutit si el seu equipament no és més propi d'un alberg que no pas d'un refugi, però
els seus defensors argumenten que una major qualitat porta un menor impacte i, de fet,
ha estat el primer refugi en obtenir la certificació IS014001 de gestió mediambiental.

Mentre molts refugis encara tenen una fossa asèptica de dubtós funcionament, a Aragó
es disposa de sistemes avançats de tractament de les aigües residuals que, tal com

assenyala Sergio Rivas (representant de la FAM) fa que a 2.000 metres d'altitud es tre

balli aquest aspecte molt millor que en molts pobles de la vall.

El veterà refugi de la Renclusa, remodelat recentment, ha durat tants anys com a equi
pament de gran capacitat perquè en construir-se s'avançà al seu temps. Tenia un equi
pament que no es trobava a cap casa de la vall. Potser ara cal fer el mateix, es planteja
Modesto Pascau (representant de la FEDME).
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Tothom que hagi viscut la calidesa d'un refugi de muntanya convindrà fàcilment que cal

conservar-ne l'esperit, malgrat les adequacions tècniques que siguin necessàries. Per

ara les veus cantants no es desmarquen de la defensa d'aquest caràcter auster propi
dels refugis, però la matisen.

I qui paga els refugis?

Una fórmula freqüent en la gestió de refugis és que els ingressos per pernoctació siguin per

a l'entitat propietària i per al manteniment, mentre que els ingressos per les manutencions

cobreixin els salaris dels guardes. Aquest és un fet conegut per quasi tothom, potser fins i tot

per haver-se trobat amb pegues d'encabir-se en un refugi si no hi feien també algun àpat.

En alguns casos, els ingressos pels serveis de restauració comprometen una tasca pro
fessional completa de guarderia. Igualment és fàcil d'imaginar, doncs, que la recaptació
per pernoctes sigui insuficient per al manteniment de la xarxa de refugis.

El problema essencial dels refugis és el finançament. L'esforç pressupostari del món

excursionista (entitats i federacions) per al capítol de refugis es podrà discutir, però el

que és evident és que en cap cas pot assumir els costos de la reforma necessària d'una

xarxa de refugis tan extensa com pot ser la catalana. En aquest sentit cal distingir el cost

de manteniment respecte el de l'adequació de la xarxa actual a les noves exigències o,

fins i tot, la nova construcció de refugis.

... el fort vent de muntanya causa estralls als refugis,
però la manca de finançament pot ser demolidora ...

Tal com recalca Modesta Pascau, el problema econòmic és d'adaptació al segle XXI en

els temes de gestió sostenible, de seguretat i d'equipament esportiu de qualitat. I afe

geix un toc d'alerta: "Aquests últims anys s'han perdut per resoldre un problema que

ens cau a sobre. Hi ha una forta pressió sobre els refugis i cal assolir ràpidament un bon

nivell de sostenibilitat perquè no desapareguin".

Així doncs, les entitats i federacions de muntanya haurien d'assumir inexcusablement els

costos de manteniment dels refugis amb una bona gestió que permeti la viabilitat d'explo
tació. Per contra, caldria que l'administració pública financés els costos estructurals de la

xarxa, com en qualsevol altre equipament esportiu. Durant massa anys ha fallat (i ho con

tinua fent en diferents temes com la formació a la gestió dels espais protegits) la comuni

cació entre el món excursionista i les institucions públiques, i en conseqüència no es pre-
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veu gens fàcil arribar a aquest model de

finançament compartit. En alguns casos,

com pot ser recentment a la Val d'Aran,
l'administració fins i tot ha intentat des

plaçar el món associatiu i federatiu de

muntanya de la gestió dels refugis.

El que sí que fa quasi trenta anys que fun

ciona, i ara es renova, és el conveni entre

federacions europees per a la reciprocitat
en l'ús dels refugis. El seu objectiu és
doble: facilitar la mobilitat i alhora compartir
fons, però aquests són prou minsos per
ser només un complement en l'esforç de

manteniment. Es paga segons drets adqui
rits, a sigui federats acreditats, i es percep

segons les places ofertades i la seva situa

ció en la muntanya. En total, el conveni

aglutina un milió i mig de persones per a

unes setanta mil places. Una dada curiosa

és que els holandesos financen gran part
del projecte, ja que apliquen la quota sis

temàticament a tots els federats i no tenen

refugis, més que res perquè no tenen mun

tanyes ... O sigui que cal cuidar-los quan
ens en trobem pels Pirineus!

La normativa fa el seu propi cami

La única comunitat autònoma Ua que

esports és una competència transferida

de forma general) que ha regulat sobre

refugis de muntanya és Aragó. Cal pensar

que sobre els refugis actuen totes les nor

matives de caràcter general a complir
(d'instal-lacions, sanitàries, etc.), encara

que sovint siguin de difícil adaptació a la

construcció a muntanya. Sovint aquestes
normes que se'ls aplica tenen més a

veure amb la regulació dels serveis turís

tics que amb la legislació esportiva. El

Decret 84/1995 de 25 d'abril de la

Diputación General de Aragón es pot
valorar com un primer pas de regulació,
però no es pot considerar una bona legis
lació, perquè parteix d'un concepte erroni

-o almenys incomplet- del refugi.



Els refugis no són simplement allotja
ments, ni serveis turístics, sinó molt més.
Per exemple, sense anar més lluny, s'ha
de recalcar la funció de seguretat pública
que exerceixen els refugis. En última

instància, no ens confonguem: el refugi és
un equipament esportiu, amb totes les

particularitats dels esports de muntanya .

... hem de tenir tots molt clar

que el refugi és un equipament
esportiu ...

Aquesta fou almenys la definició establer
ta en el l/ Seminario de Espacios
Naturales Protegidos y Deportes de
Montaña celebrat a Jaca e12003, una ter

minologia que permet la consideració

òptima per a la defensa que requereix una

infrastructura vital per a l'excursionisme
com són els refugis.

José María Nasarre, professor de la
Universidad de Zaragoza i especialista en la
connexió entre dret i muntanya, opina que
"hem de ser nosaltres, els excursionistes,
els que hem de promoure una bona cober
tura legal ajustada al nostre cas". Ara bé,
Modesta Pascau sentencia amb la seva

visió pràctica: "Millor tenir una llei dolenta

que no tenir-ne". També és una qüestió cul

tural: a diferència de models anglosaxons,
la nostra societat tendeix a regular en

excés, a vegades fins a absurditats inhibi
dores d'iniciatives responsables.

És evident que convé estar preparats, tre

ballar un esborrany del tema, per si un dia

no massa llunyà el Parlament de

Catalunya es decideix a legislar sobre

aquesta qüestió, potser arrel d'algun inci

dent que pugui abocar-nos a la palestra.
L'aparició poc esperada del Decret
56/2003 sobre regulació de les activitats

físicoesportives en el medi natural és un

precedent que cal recordar si el col·lectiu
excursionista no vol novament una sobre

regulació inadequada.

Debat arquitectònic pendent

Darrere les urgències de la gestió dels

refugis, com és el finançament per tal d'a
nar parant els cops, no s'arriba a abordar
els temes arquitectònics i constructius

que hi ha pendents de resoldre. Molts

refugis han nascut de l'aprofitament de

7

construccions amb usos previs diversos, i d'això se'n deriven grans dificultats, com ara

tenir unes característiques inadequades a l'ús a estar en una ubicació incorrecta.

Narcís Ferrer (durant molts anys responsable de refugis de la FEEC) considera que cal
un disseny específic optimitzat per al medi en què ens trobem i uns estàndards d'equi
pament. L'impacte ambiental d'un refugi és innegable, però pot ser minimitzat amb una

concepció acurada, guanyant també en seguretat.

En aquest aspecte també cal tenir molt present que el refugi és el lloc de treball del

guarda, tal com recalca Pierre Louis Nougues (representant del Club Alpin Français), i

aquestes condicions adequades repercutiran en la qualitat del servei que dispensarà
aquest professional.

En conclusió, cada cop que paguem l'estada en un refugi, convé pensar en la comple
xitat de gestió que s'amaga darrere d'una infrastructura tan singular.

Una trobada per als refugis

L' Encuentro de Sociedades Pirineístas, és
una trabada organitzada per Montañeros
de Aragón - Barbastro per posar en con

tacte visions del nord, sud, est i oest dels
Pirineus sobre algun tema d'interès. La

cinquena edició es va celebrar el 2 d'abril
de 2005 en el marc del Salón Internacional
de Turismo de los Pirineos a Barbastre i es

va centrar en el tema dels refugis.

presentar el llibre Perfil legal de los refu

gios de montaña, de José María Nasarre,
professor de la Universidad de Zaragoza.
Aquesta publicació és fonamental per tal

d'aprofundir en aquest tema. (Vegeu les

novetats editorials del n° 325 d'Excur

sionisme.)

Un reportatge divulgatiu de gran interès
sobre aquest tema és el que hi va dedicar
el número 196 de la revista Vèrtex, amb
data d'octubre de 2004.

A part de la celebració de ponències i

debats, es va aprofitar l'avinentesa per

excursiorusme 7
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Els refugis de la UEC
Comissió de Refugis de la Unió Excursionista de Catalunya

Els socis de la Unió Excursionista de

Catalunya compten amb nou refugis con

siderats propis) entre els guardats i els lliu
res. No cal dir que aquests refugis, com

és natural, estan oberts a qualsevol
excursionista o vianant que li vingui de

gust fer-hi estada. I així és, com ho
demostren cada any els llistats de per
noctacions de gent diversa que hi fan

parada: grups d'amics, de famílies, de

gent solitària.. tothom hi és ben rebut
mentre respecti les normes cíviques i de
convivència que hi ha establertes.

Una ampliació imprescindible

Per gestionar aquesta xarxa de refugis, hi

ha una comissió designada per la junta
directiva amb ell'aprovació de l'assemblea

de socis, que és qui de fet té tot el dret i la

potestat legal de prendre decisions sobre la
seva gestió. Aquesta comissió dirigeix la
seva activitat fonamentalment cap a la con

servació i millora d'aquestes instal·lacions

-els dos aspectes bàsics de la gestió de

refugis- intentant millorar aquests edificis de

8 excursionisme
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cara a una comoditat cada cop més sol·lici

tada per part de tots els usuaris d'aquests
tipus d'instaHacions. Hem de dir també,
però, que una altra de les fites d'aquesta
comissió està posada en un tercer aspecte
que potser va lligat als altres dos: l'amplia
ció. Aquest és més complex pel fet que
requereix una diligència molt més elabora

da, ja que s'han de cercar recursos econò

mics, entre d'altres, i per això la seva exe

cució es veu molt més dilatada en el temps.

Tradicionalment, als refugis a Catalunya no

s'hi ha dedicat gaire inversió els últims anys,
i en canvi ha pujat notòriament l'afluència de

públic a causa de la popularització d'activi

tats com senderisme, BTT, curses, etc.

ParaHelament també s'eleva eillistó de l'e

xigència per a unes infrastructures limitades

i que en algun cas s'han vist fins i tot des
bordades per les circumstàncies. Per posar

alguns exemples, el Carros de Foc de l'any
2004 amb 1 .200 inscrits o bé el Cavalls de

Vent vorejant els 1.000 van col·lapsar alguns
refugis durant l'estiu, amb les conseqüents
queixes per part d'usuaris estranyats per la
situació. O bé es limita l'accés a la muntan

ya, o bé s'amplien les infrastructures. Val a

dir que les darreres reunions a la FEEC ja
van encaminades cap a una actuació de

notòria millora i ampliació dels refugis.

Una funció social

La Comissió de Refugis de la UEC censí

dera que és molt important el guany
social que representa el fet de tenir una

xarxa de refugis que doni serveis a l'ex

cursionista. És per això que no es pot
valorar només amb termes econòmics.

Aquesta és en realitat la raó de ser de tot

refugi de muntanya i no es pot posar en

cap balança de guanys o pèrdues. És un

error pretendre construir un refugi a l'alta

muntanya plantejant-ho com a negoci.
Per a això ja hi ha els hotels. El planteja
ment principal ha de ser el del servei que
farà un cop construït i els seus preus hau

rien de ser assequibles per a amplis sec

tors de la població, especialment juvenil.
En l'administració dels refugis hi ha també

altres aspectes primordials, com són l'es

tabliment dels preus que hauran de regir
en els refugis cada any -fixats de comú



acord amb els guardes- i la definició de les prioritats a l'hora de conferir les millores
estructurals o en les instal·lacions i que tenen el seu límit en una assignació econòmica

aprovada per l'assemblea anualment. La recerca de nous guardes és també una tasca

que requereix un grau d'atenció especial: una acurada selecció desemboca a vegades
en una decisió final difícil. Aquestes persones, els guardes, han de ser, diguem-ne, el

braç executor de la filosofia que pretenem aplicar i no cal parlar de la destresa manual

que se'ls requereix, doncs han de saber realitzar feines de paleta, fontaneria, electricitat,
fusteria i d'altres, sense deixar de banda la cuina.

Col-Iaboració entre entitats

Existeixen també uns acords amb altres entitats, amb les quals s'estableixen pactes per
a una rebaixa del preu dels serveis a l'hora d'accedir als nostres refugis a canvi d'algun
tipus d'avantatge d'ús de les instal·lacions o d'una contrapartida econòmica. Aquest
darrer cas és el del conveni de reciprocitat amb refugis d'Europa a través de la FEEC, que
consisteix en oferir les places de pernoctació que tenim disponibles per sobre de Î .500

metres a les federacions europees que estan adherides a aquest conveni. Sempre que la
FEDME tingui un saldo positiu entre aportacions i despeses per aquesta qüestió, la part
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Acollidora xemeneia del refugi del

Rebost, sobre Bagà

que correspongui a l'aportació de la FEEC
serà repartida entre les places aportades
per les diferents entitats, que bàsicament
són les dels refugis de la FEEC, del CEC i

les de la UEC. Aquest tipus de conveni

acostuma a tenir una vigència anual amb

pròrroga automàtica.

Lliures, però controlats

No hem parlat encara dels refugis lliures,
la importància dels quals no podem pas
desestimar. Aquests refugis requereixen
cada any una acció de manteniment,
neteja i proveïment. Des de la comissió es

vetlla pel control de possibles desperfec
tes i es procura que hi hagi sempre una

farmaciola equipada, mantes i un extintor.
Durant l'estiu és quan la gent més els uti

litza de manera ininterrompuda: excur

sionsites que hi pernocten per poder fer
els cims que hi ha a la zona, muntanyencs
que s'hi arreceren en el transcurs d'una

travessa, o bé persones que han anat a

pescar a un llac proper.

Experiència veïna

A Catalunya no hi ha una legislació clara
sobre refugis, mentre que a la Comunitat
Autònoma d'Aragó, sí que s'hi ha elaborat
un decret que regula i ordena unes nor

mes mínimes de construcció i instal·lació
de refugis que han catalogat amb el nom

d'allotjaments turístics juntament amb els

albergs, encara que aquests últims amb
unes petites variacions. Aquesta regla
mentació, que data de l'any Î 995, no

deixa de plasmar sobre paper la filosofia

intrínseca dels refugis. Diu, per exemple,
que els refugis hauran d'estar ubicats en

zones de muntanya o alta muntanya, nor

malment aïllats de nuclis de població; que
si l'accés és rodat haurà de ser a través
de pista o sender; i que hauran d'estar

encaminats a facilitar l'exercici d'activitats
de muntanya o esportives, etc. Hi ha

també moltes altres disposicions com les

que es refereixen a la forma i mides de les

dependències d'una manera molt encer

tada. L'experiència aragonesa convida a

adoptar aquestes mesures bàsiques per

poder tenir uns equipaments adequats a

unes necessitats actuals.

Carles Amades, Jordi Cuadrado,
Salvador Padró i Xavi Parra.

Comissió de Refugis
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Racons poc clàssics de Montserrat (II)
Montserrat Occidental

Text i fotografies de Pere Gutiérrez i Serrés

Montserrat
occidental
Com en l'altre article, intentem donar una idea
de la dificultat tècnica de cada itinerari indicant
si és fàcil ('), mitjà (") o difícil ("'), i si pot
haver-hi dificultats d'orientació indiquem si és

"perdedor" (!) o "molt perdedor" (!!).

10 excursiomsme
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Una de les balmes del Montgròs i al fons la Salamandra, les Talaies i Sant Jeroni

e om a contlouació de "article que apareixia a l'anterior número de 'a revista,
recollim algunes ressenyes d'indrets poc coneguts de Montserrat. En aquest cas ens cen

trem en la part occidental de Montserrat, que comprèn les regions dels Ecos, els Frares
Encantats i les Agulles.

9. Eco del Mig i Eco Inferior (***)

Són un bon complement a la típica
excursió a la miranda dels Ecos. Si

pugem des del coll de Migdia per les
canals dels Micos i del Camell, arribem a

un collet entre la miranda deis Ecos a

l'esquerra (SO) i l'Eco del Mig a la dreta

(NE). S'accedeix al mirador caminant per
la seva aresta, i també podem grimpar a

l'Eco del Mig tot repenjant-nos en una

alzina. Una mica més enllà, separat per
un altre collet, tenim l'Eco Superior, que
és el cim més alt d'aquesta regió, però
presenta dificultats d'escalada (III). La
continuació del camí, des del coll�t entre

la miranda dels Ecos i l'Eco del Mig,
baixa una mica rodejant el mirador pel
vessant N i puja suaument a un altre
collet on tindrem la miranda a l'esquerra
(E) i l'Eco Inferior a la dreta (SO), al qual
es pot grimpar pel seu llom. Des d'aquest
collet, el camí baixa en fort pendent per
una canal, amb un tram on hi ha

instal·lada una cadena. Després trobem

algunes bifurcacions, i podem anar cap al
bassal dels Avellaners al camí de les

Comes, cap al collet del Miracle pel pas
de l'Esfinx, o cap al camí del Montgròs
pel coll de la Salamandra.



10. Balmes del Montgròs (***!)

El Montgròs amb les seves balmes orientals

Sota eiliom del Montgròs, molt a prop del

cim, hi ha algunes balmes d'accés més o

menys complicat. La que és més fàcil d'a
rribar-hi és al costat W. Des del coll del

Montgròs, que dóna accés al cim, baixem
uns pocs metres pel camí de les Comes

(en direcció al coll de Porc), i de seguida
veiem que hem deixat la balma darrere
nostre. Llavors ens desviem a l'esquerra i

pugem sense més dificultat que les bar
disses al replà de la balma, de poca
fondària però que forma una llarga cornisa

d'uns 30 m. Si es vol, resseguint la balma
fins al final, és possible pujar directament
al cim grimpant per una canaleta molt

curta però plena de punxes.
La segona balma la trobem al costat E del

Montgròs. Des del coll pugem uns pocs
metres en direcció al cim, sense arribar-hi,
i baixem sense camí a la nostra esquerra

fins a trobar una repisa. Anem cap a la
dreta, flanquejant amb precaució, a gran
alçada damunt del torrent de Migdia, fins
a trobar la balma, d'uns 10m d'ample i

una mica més de fondària que la primera.
És bastant penjada i, com a curiositat, té
damunt seu una altra cavitat més petita,
que forma una mena d'altell inaccessible.

Hi ha encara una tercera balma, però l'ac
cés resulta massa exposat per recoma

nar-lo aquí. Es troba també al costat E, al
mateix nivell que l'anterior però més enllà.
Com que en queda separada per una

paret inaccessible, per anar-hi hauríem de

fer-ho per l'altre costat. Des del cim, bai
xant pel llom en direcció S es troba un

ressalt que es baixa fàcilment vorejant-lo
per la dreta, arribant a un replà amb vege
tació. Llavors caldria anar cap a l'esquerra

És un cim allargat, al S del coll de Mosset. El camí més directe per arribar-hi és des de

can Jorba. Planegem en direcció al Bruc i ben aviat prenem el camí que puja pel serrat

fins al peu d'aquest cim, el qual voreja per la dreta dibuixant una gran volta, i finalment
arribem al coll de Mosset fent alguna ziga-zaga. Des del coll, seguim eiliom cap al S en

direcció a la Palomera. A l'inici de la pujada trobem l'únic pas difícil en el qual s'ha de

superar una petita paret, però ho podem evitar decantant-nos, abans d'arribar al peu,
una mica cap a l'esquerra per enfilar-nos-hi des de més avall, on les dificultats minven.
Un cop superat aquest pas, només hem de seguir per la llarga carena i assolir finalment

el doble cim de la Palomera. Panoràmica molt extensa i interessant de tot el sector occi

dental de la muntanya.

a trobar una estreta cornisa, des d'on
s'endevina ja la balma i s'hi podria arribar
amb un flanqueig molt aeri, amb bona
roca però molt poques preses.

Coll de Mosset i cim de la Palomera
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12. l'Esfinx (**) 13. Font dels Aurons (**!)

Roca de forrna inconfusible, visible des de molts indrets
de Montserrat. Tant l'aproximació com la breu ascensió

presenten un gran atractiu. Seguim inicialment el camí
de les Comes, del coll de Porc al Montgròs, i en passar
el collet del Miracle el deixem per agafar el fantàstic reco

rregut del pas de l'Esfinx, que porta als Ecos (senyals
vennells). Després d'un clap de roca equipat amb un

cable, el camí s'enfila al pas de l'Esfinx, ample i panorà
mic coll entre les roques dels Aurons a l'esquerra (N) i

l'Esfinx a la dreta (S). Deixant el camí, només hem de

seguir l'allargassat llom de l'Esfinx fins a arribar a la base
del cap, al qual pugem amb una senzilla grimpada.

És una de les fonts més originals de Montserrat, sobretot per la seva situació
en plena paret N de la muntanya. Hi accedim des del collet del Miracle, des
d'on comencem baixant per la canal del Miracle (senyals blaus), però tot

seguit la deixem i ens desviem a la dreta, per un precari i embardissat corriol

que planeja per una estreta i aèria cornisa (senyals grocs mig esborrats).
Passem una balma, una carena amb un bon mirador, després una altra

balma, i al fons mateix (vertical) de la canal dels Aurons hi trobem la font. Té
una placa dedicatòria, i aigua segura. La continuació del camí cap a l'E és el

recorregut del Salt de la Nina, itinerari parcialment equipat que, travessant

l'Hort del Malany, enllaça amb la canal del Camell en el camí als Ecos. Recorre
una zona molt afectada pels incendis i que després, amb els aiguats, va sofrir

grans esllavissades que en van augmentar la dificultat.

14.l'Enclusa o el Bacallà (***!!)

Ens endinsem per un sector fascinant i

salvatge de la regió dels Frares Encantats,
fent una petita travessa d'aproximada
ment 1 h entre el pas del Príncep i el coll
de Porc o de Port, passant pel costat de
la roca de l'Enclusa, actualment més

coneguda com el Bacallà (nom que li
escau perfectament). Situats al pas del

Príncep (on podem arribar des del refugi
Vicenç Barbé), anem uns metres en direc
ció al coll de Porc, i pugem a mà esquerra
per un espès bosc, seguint alguna precà
ria traça d'escaladors. Ens anem situant
dins una canal tenint a l'esquerra l'agulla
de la Princesa, i a la dreta l'esvelta agulla
Gran del Pas del Príncep i l'agulla del Rei.

Després de pujar en fort pendent per
aquesta canal, sortim espectacularment a

un collet des del qual ja veiem el Bacallà
al fons. Ens hi dirigim, seguint primer la
carena i després vorejant per l'esquerra la
roca coneguda com la Cua del Bacallà (o
agulla Salvat-Papasseit), i enfilant-nos a

un coll molt panoràmic entre el Bacallà (N)
i la Cua del Bacallà (S) formant tot plegat
una estreta carena.

Opcionalment, es pot pujar al Bacallà per
l'aresta S, però resulta molt poc recoma

nable per als qui no són escaladors, per
què hi ha un pas molt estret i descom

post, .penjat a banda i banda (11+). En

Regió de Frares Encantats i l'Enclusa, des del camf a la font dels Aurons
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canvi, podem pujar molt fàcilment a la
Cua, amb una bona perspectiva del
Bacallà i els Frares i sobre les agulles del

pas del Príncep.

Per continuar des del coll, una possibilitat
per anar a trobar el camí principal és bai
xar per una canal que haurem pogut veure

des de la Cua del Bacallà. Hem de tornar

una mica enrere, vorejant un altre cop la

Cua, i baixem a l'esquerra per la canal
entre la Cua i el Rei, boscosa i molt ràpida,
fins a un punt del camí on hi ha uns grans
blocs de roca (pocs metres a l'esquerra hi

ha el trencall al torrent de les Grutes i, una

mica més enllà, la font de l'Esllavissada).

La segona possibilitat, més interessant,
consisteix a resseguir tota la impressio
nant paret O del Bacallà per enllaçar amb
el camí de la travessa dels Frares. Des del
coll entre el Bacallà i la Cua, baixem cap a

I'W decantant-nos cap a la dreta, i des

grimpem amb certa dificultat una petita
paret (ens podem ajudar amb les bran

ques d'uns arbres) fins a situar-nos al peu
de la paret del Bacallà. Continuem arran

mateix de paret, on haurem d'esquivar,
procurant no caure-hi, el pou de l'Enclusa

(59 m de profunditat). Finalment arribarem
a un collet al peu de la desplomada ares

ta N del Bacallà, i veurem en una canal,
davant nostre, una cadena que forma part
de la travessa dels Frares. Des del collet,
només hem de recórrer una curta carena

fins a trobar el camí de l'esmentada tra

vessa, pocs metres més amunt de la
cadena. Ara podem baixar al coll de Porc,
o bé travessar tots els Frares fins al portell
Estret. (Si feu aquest recorregut en sentit
invers, els punts de referència són la

cadena, que es troba més amunt dels tra

vessers de ferro inicials, i la visió inconfu
sible de l'aresta N del Bacallà.)



Des de l'aresta del

Bacallà, vista de la

Cua del Bacallà, el

Rei i l'Agulla Gran

del Pas del

Príncep

És un destacat i poc freqüentat cim, situat al
S del pas del Príncep. Tot just creuat el pas
del Príncep en direcció al coll de Porc, hem
de deixar el camí i desviar-nos a la dreta,
vorejant arran de l'agulla Petita del Pas del

Príncep per situar-nos al peu d'una carena,

formada per l'agulla esmentada, la roca del
Bitllot i, a l'extrem, la miranda del Príncep.

Anem flanquejant la carena per l'esquerra,
amb algun pas rocós una mica aerí, i després
ens enfilem al coll entre el Bitllot i la Miranda,
ascendint a aquesta darrera entre bosc i per
una canaleta sense gran dificultat. Per la seva

situació isolada fora de l'eix principal de
Montserrat, n'ofereix una gran perspectiva,
sobretot de la regió dels Frares Encantats.

15. Miranda del Príncep (**!)

Miranda del

Príncep i Torrent

(le les Grutes

excursionisme 13
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16. Miranda de les Agulles (*!)

Pas final de l'aresta de l'Enclusa a Bacallà, a l'esquerra el Frare Gros

Cim poc destacat, que constitueix un dels millors miradors sobre la

regió d'Agulles tot i que orogràficament pertany als Frares Encantats.
Sortim del refugi Vicenç Barbé en direcció al coll de Porc i, just pas
sat el trencall de la canal Ampla, entrem en una zona planera on hem

18. Castell Ferran (*)

De ben segur que ens haurà cridat l'atenció des de

la carretera en més d'una ocasió. Es troba fora del
massís de Montserrat, a 1'0 de can Maçana, però val

la pena arribar-s'hi per la vista que té sobre la regió
d'Agulles. Per anar-hi, només hem de seguir el GR-
172 i al cap de poca estona ens quedaran a mà

esquerra les restes d'una torre, dita el Telègraf, que
domina l'estratègic call on es troba can Maçana. Per
tenir una perspectiva més completa, podem ascen

dir sense camí definit al cim més alt, que ens queda
a mà dreta del GR, on també hi ha algunes restes.

Sembla que tenen relació amb les guerres carlines.

Hi ha certa confusió, perquè alguns mapes situen en

aquest indret el castell de la Guàrdia, però diuen que

aquest era prop del coll de Guirló, en un turó sobre

l'ermita de Sant Pau Vell. Si tornem al GR i conti

nuem, arribarem a l'església de Sant Pau de la

Guàrdia i després a la carretera del coll del Bruc.

14 excursiorusme
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de deixar el camí i desviar-nos a la dreta, travessant l'alzinar en direc

ció S, cap a una imperceptible carena que més endavant es va defi

nint. Seguint el fil de la carena sense dificultats arribem a un petit cim

des d'on, si ens girem, veurem totes les Agulles.

Coll de Can Maçana i la regió d'Agulles, des del cim sobre el Castell Ferran



17. Roca Foradada (")

El conjunt format per la Cadireta i la roca

Foradada és molt conegut, ja que és visi

ble des de molts punts de l'Anoia, el

Bages, i fins i tot d'Osona. Però no tothom

sap que és' factible pujar a la roca

Foradada. Sortim de can Maçana seguint
el GR-172, passem pel coll de Guirló i,
poc-abans de passar per sota mateix de la

Cadireta, prenem un corriol a mà dreta.

Després d'una forta pujada i d'un flan

queig cap a l'esquerra ens situem dins el
trau de la roca Foradada. Allà podem per
cebre bé les seves dimensions (uns 12 m

de base i 14'5 m d'alçada).

Roca Foradada



FE D'ERRADES
"Racons poc clàssics de Montserrat Oriental"
A l'article "Racons poc clàssics de Montserrat Oriental" publicat a les pàgines 4 a 9 del darrer número de la revista Excursionisme (el
núm. 328) apareixien per error unes imatges sense peu de foto, de les quals algunes no es corresponien amb la zona que descrivia
l'article. La redacció assumeix la responsabilitat d'aquesta errada i demana disculpes a l'autor i als lectors.

Reproduïm tot seguit les fotografies amb les corresponents descripcions.

pàg. 4: L'Enclusa o Bacallà, i a mà esquerra la
Cua del Bacallà, des del collet del
Miracle

pàg. 6: Les ermites de Sant
Joan i Sant Onofre,
vistes des del

restaurant de Sant Joan

pàg. 7: Pas de l'Esfinx, amb les

Roques deis Aurons al
darrere

16 excursionisrne

pàg. 5: Des de l'aresta del Bacallà, vista de la

Cua i al fons les roques del Pas del
Príncep

pàg. 6: Des de la serra de les Paparres, vista

sobre l'Albarda Castellana i el Montgròs

pàg. 8: Els quatre cims del Puntal de l'Albarda,
als fons les regions de Sant Salvador i
Santa Magdalena

pàg. 9: La Mòmia i la Momieta, des de l'ermita
de Sant Benet

pàg. 5: Balma est del Montgròs, al fons la
Salamandra

pàg. 7: L'Esfinx i les Roques dels Aurons

pàg. 8: Balma de Santa Magdalena

pàg. 9: La Roca Foradada
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o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937 591 234/608736714)
o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

(Lliure)
o Altitud, 968 metres.
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca: Terra Alta.
o Capacitat: 20 places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

o Altitud: 2.200 metres.
o Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.

o Altitud: O metres.
o Massís del Garraf.
o Comarca, Garraf.

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

'Obert només la temorada d'estiu.

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

Nom:

Adreçapostru:L- �

Població: .... ----' Comarca: '-- .....

Tel:.._ _ Fax: �� �

DNI:Correu electrònic: '-- �

Dades bancàries:

Signatura:

Data: .........



5:Rï1 muntanya

EL VALLE DE LOS SARRIOS

Seguint les petges dels ungulats

La ERA, la internacional senderista
El 1969 es va fundar a

Alemanya la federació euro

pea de senderisme (European
Rambler's Association, ERA)
amb l'objectiu de reagrupar
les associacions de senderis
me d'Europa i planificar i

fomentar el desenvolupament
de senders transfronterers.

Avui dia agrupa 52 federa
cions i associacions de 27

estats europeus i la seva seu

es troba compartida entre les
ciutats de Kassel (Alemanya) i

Praga (Txèquia). Cada any es

celebra un congrés internacio
nal i l'any 2002 el va organitzar
la FEEC a la Val d'Aran.

H i ha topònims que per la seva bellesa o

misteri atreuen cap al lloc anomenat. El
coll de Tancalaporta o l'altiplà de les
Gencianes són uns exemples prou vàlids.
La vall dels Isards o de les Camusses

(valle de los Sarrios o Bal d'os Sarrios

segons el mapa de l'editorial Pirineo), ha
estat batejat amb el nom d'una de les

espècies de mamífer més emblemàtica
dels Pirineus, la serralada Cantàbrica -on

rep el nom de rebeco- i Gredos, on s'ano

mena gamuza.

Es tracta d'una vall glacial penjada sobre

el gran estany (ibon) d'Estanès, coberta

de prat alpí i amb algun estanyol, oberta

de sud a nord entre els imponents relleus
de la serra de Secús a l'oest i el massís de
Bernera al sud. Es troba, dones, amagada
dins les serres calcàries interiors de l'alt
Pirineu Occidental (comarca de la

Jacetània), en un àrea geomorfològica
ment força complexa.

Cap de les tres grans rutes que recorren

el Pirineu s'endinsa en aquest racó: el

GR-11, provenint de Candanchú, passa

per la vora de I'ibon i es dirigeix cap al port
d'Escalé i el paratge d'Aguas Tuertas;
l'Alta Ruta Pirenaica, també des de

Candanchú, es dirigeix cap el refugi
d'Arlet; i el GR-10 té el seu traçat força
més al nord.

Dos són els objectius estel·lars de qui
remunta la vall fins al port de Bernera: el
reconstruït refugi de Lizara -a la capçalera
de la vall d'Aragüés-, i el cim del Bisaurín

(2.669 m), cota màxima pirenaica a l'oest

de la vall de Canfranc. En els dos casos es

passa molt a prop de la curiosa cabana cir
cular del pla Mistresa. Aquest és l'itinerari

que molts francesos utilitzen per pujar-hi
amb esquís, pot ser perquè P. de Bellefon

suggeria a la dècada dels 70 que portava a

un "lloc prohibit [ ... j on compartir els plaers
esotèrics d'una secta secreta".

Ramon Pascual

54.070 Km. La xarxa europea
de senders no és, però, una

xarxa autònoma i independent
sinó que se sobreposa als

senders GRs ja existents als

diferents països europeus per
on passa.

San Vicente (Portugal) fins al

Peloponès i Creta (Grècia); E7:
Atlàntic - mar Negre, que va

des de Lisboa a Ucraïna: i E10:

NE-SO, mar Bàltic - Mediterr

ani, que va des de Finlàndia a

la Punta Tarifa. Alguns trams,

però, encara no estan del tot

enllestits.En total són 11 itineraris sen

yalitzats que recorren Europa
de fit a fit i que sumen en total

Per Catalunya en passen tres

que són els anomenats E4: Arc

mediterrani, que va del Cap Lluís Cafasús

18 excurstornsrne
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Família: Crassulàcies

Espècie: Sempervivum montanum

Matafoc de
muntanya

WILLHELM WELZENBACH

Referència desconeguda
dels escaladors
Tothom sap qui és l'inventor del parallamps o de la penicil·lina, però no qui va idear el
tornavís o l'esponja de la dutxa, estris fonamentals en la nostra còmoda vida. Quan a

l'entitat o al bar l'excursionista o l'escalador parla de la grimpada de segon o el sisè en

lliure, fa ús més o menys conscient d'una escala graduada de dificultats proposada al
primer terç del segle XX per un alpinista alemany mític: "Willo" Welzenbach.

La greu malaltia que va patir, tuberculosi òssia, no va ser obstacle perquè en pocs anys
obrís amb diferents companys una bona col·lecció de vies considerades encara grans
clàssiques de dificultat. La seva activitat es va desenvolupar tant als Alps Orientals com

a l'Oberland o el Valais, amb algunes primeres a cares nord com la del Gross Glockner
o el Gross Fiescherhorn. Al Mont Blanc, la magnífica aresta sud de l'Aiguille Noire de
Peuterey conté la punta Welzenbach, segona torre de l'aresta, a la que arribà al 1926,
amb 26 anys.

La seva mestria alpinística (en roca, glaç i terreny mixt) el va portar a formar part de l'ex

pedició alemanya de 1934 al Nanga Parbat (8.125 m) al Pakistan. Però l'expedició va

acabar en tragèdia, amb la mort de quatre alpinistes -entre ells "Willo", de 34 anys- i sis

portadors. _

Probablement el principal llegat de "Willo" va ser l'escala de dificultats d'escalada en

roca, conequdaavui amb el seu nom o escala UlM, doncs va ser l'adoptada per aquest
organisme. Aquesta escala (perfeccionament de la proposada uns anys abans per
Dülfer) anava del I al VI grau, i cadascun d'aquests es dividia en dos nivells: inferior i

superior. Als anys 70 es va estendre l'escala afegint el VI+ i graus superiors. A Espanya
s'utilitza habitualment una combinació de l'escala UlM i la francesa que divideix els

graus en tres nivells (a, b, c) a partir del sisè.

Ramon Pascual
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Aquesta petita planta crassa és caracterís
tica dels roquissars i pastures pedregoses
dels terrenys silicis de l'estatge alpí i subalpí.
Molt sovint la trobarem aprofitant la mica de
terra fina que s'hi acumula en els replanets
de les roques silícies.

Tota ella exhala una aroma resinosa molt

agradable, i és fàcilment identificable gràcies
al seu aspecte tant particular i inconfusible.
Forma unes petites rosetes de fulles carno

ses molt apinyades, sovint amb les puntes
vermelles, que recorden vagament a una

petita carxofa. És una planta monocàrpica
que floreix un sol cop a la vida. La inflo
rescència és molt vistosa i està formada per
una tija alta i gruixuda que porta entre 2 i 13
flors que tenen forma d'estrella amb el centre

groc i els pètals de color roig vinós. Un cop
han madurat els fruits, la planta mor però al
seu voltant sortiran noves rosetes que la

substituiran i començaran de nou el cicle.

El nom amb què se la coneix en castellà,
siempreviva, recorda una de les particularitats
de la planta: la seva resistència i vitalitat biolò

gica. Viu en els terrenys més pobres i secs, i

un cop arrencada es capaç de sobreviure
durant molts dies i fins i tot tornar a arrelar de

nou. Se li atribueixen tota mena de virtuts i

propietats, des de poder guarir cremades i

ferides a servir com a protector contra la cai

guda dels llamps.

Uuís Catasús

excursiorusrne 19
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Text d'Antoni Llovet

Fotografies de David Puig, Antoni Llovet i 'rani S'a.ll..�n�:�

Carena del Coll de Triador. Tram per sobre 2.400 m
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El camí del refugi de Conangles a Vilaller
va paral·lel a la carretera i, encara que en

principi només ha de ser de baixada, es

fa una mica pesat pel tipus de terreny i

per les pujades que hi anem trobant.
Potser seria millor l'opció d'agafar la
carretera de baixada fins a Vilaller i evitar
el tram més dolent de tota la ruta.

A partir de Vilaller ens esperen quatre colls
fins a arribar al final de l'etapa a Les

Esglésies. Des de Vilaller fins al coll
Serreres (1.391 m), el camí passa per un

agradable bosc. El bon estat de la pista fa

que ràpidament arribem al coll. A la llarga
baixada després del coll comencem a ani

mar-nos i agafem velocitat. El resultat: tres
de nosaltres punxem la roda de darrera en

menys de 200 metres. Ens hem oblidat

que portem pes a les alforges i les pedres
i les punxes es fan sentir. A partir de lla
vors ens agafem les baixades amb més

tranquil·litat, tot i que a vegades es fa difí
cil. Arribem a Llesp i en parem un bar a la
sortida del poble, just a l'esquerra de la

carretera, on reposem forces amb unes

bones llesques de pa amb tomàquet.

I arribem ja a la tercera pujada cap al coll
Peranera (1.590 m), amb un control de

pas a la Casa Abadia a mig camí. És el
tram més dur de la primera jornada,
sobretot per la pujada a Castellars amb
infernals corbes d'asfalt que s'enganxa a

les rodes per culpa de la calor. El tram
final fins al coll és força pedregós i ens

obliga a posar els cinc sentits per mante
nir l'equilibri. Només falta el petit coll de
Sas per acabar les pujades del primer dia.

Cal dir que al control a Casa Abadia vam

fem un mos per afrontar el darrer port.
Mengem barretes energètiques i begudes
isotòniques, tot veient com els altres
comensals es cruspien un civet de senglar.
Volem pensar que un àpat fort ens hauria
deixat fora de combat per encarar la tarda.

Per fi arribem a Les Esglésies -un poble
apartat un parell de quilòmetres del recorre

gut- on ens allotgem a una residència casa

de pagès. Els bikers no deuen ser gaire ben
vistos aquí, perquè només arribar ens van

assenyalar, amb certa impertinència, que
no se'ns acudís de fer ni una mica de soroll
a la nit, quan en realitat va ser la resta de la

gent que s'hi allotjava qui, mirant un partit
de futbol, no deixava de cridar. A més a

més, després d'haver pagat per cinc llits, a

tres de nosaltres ens va tocar dormir à terra
amb matalassos de molles. En fi, no us el
recomanem aquest lloc per passar-hi la nit. .

Això si, el sopar va ser esplèndid.

22 excursiomsme
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Comencem la segona pujada, aquesta
vegada cap al coll Salvador (1.394 m), per
una carretera asfaltada. Passem per
pobles com Iran o Irgo fins a arribar a la

capella de Sant Salvador, tot baixant des

prés per Gotarta fins a Malpas. Són uns

20 km, dels quals 15 són d'asfalt.

Capella de Sant Salvador



Sortim a primera hora del matí de Les

Esglésies i, abans d'afrontar la temuda

pujada del coll de Triador, hem de pujar el
coll d'Oli (1.510 m), que en el seu tram final
s'ha de pujar a peu per un corriol estret.

Un cop arribem al coll, baixem fins al poble
de Guiró. La major part d'aquesta baixada

també l'hem de fer a peu perquè, amb l'ex

periència de les alforges del dia anterior, no

ens exposem a punxar. Una llàstima, per
què sense les alforges prometia ser una

baixada tècnica llarga i molt divertida.

A l'encreuament de Sant Martí, ens

endinsem a la profunda Vall Fosca fins a

arribar a Espui. A més de segellar el llibre
de ruta, recuperem forces abans d'enca-

. rar la pujada de gairebé 1 .000 m de des
nivell en tan sols 12 km fins al coll de
Triador (2.140 m).

Per pujar aquest coll fem un total de 27 llar

gues "paelles" amb les quals anem guan
yant alçada. Val la pena parar de tant en

tant per gaudir del paisatge i fer algunes
fotos. Amb el plat petit tota l'estona i serrant

les dents, superem aquest terrible coll.

En arribar a dalt trobem de casualitat un

amic -el president de la UEC de Matará

que, com a les etapes de muntanya del
Tour ens dóna ànims i aigua. Fins a arribar a

Espot no trobarem cap més punt d'aigua.

Encara que ja som dalt del coll, no podem
cantar victòria perquè en els propers 25 km
trobarem tres petits colls, sempre per
sobre dels 2.100 m d'altitud. Ja veiem les

pistes d'Espot. La pujada ha valgut la pena
per gaudir d'un magnífic paisatge d'alta

muntanya en un dia esplèndid de sol.
Veiem les pistes de Llessui, i uns voltors

que fan voltes per sobre els nostres caps.

Finalment arribem a la part alta de les pis
tes de Super Espot i ens llancem a un

vertiginós descens fins al poble. Conei
xedors de la zona, deixem la baixada per
les pistes d'esquí nòrdic i tirem avall per
les pistes vermelles i negres de l'estació,
entre rocs, pedres i forts pendents, dei

xant anar tota l'adrenalina acumulada.

L'oferta d'allotjament d'Espot és molt

generosa malgrat que en ple mes d'agost
està tot força ple. Dormim a l'hotel, on

ens espera un bon sopar i un bon llit.

2600 �������������

Etapa 2
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Dalt: Sortint del poble de Jou en direccio a Son. Baix: Pujant al coll de Triador

excursíonisme 23
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Pista d'Alòs d'isil a Montgarri

Sortim d'Espot per carretera, passant
pels pobles d'Estaís i Jou fins a arribar a

Son del Pi, en un trencacames de puja
des i baixades i deixant a la nostra dreta
el desviament cap a Rialp i Tremp. Des de

Son, baixem per la carretera fins gairebé
València d'Àneu, on comença el primer
coll del dia, el coll del Calvari (1.617 m):
un nom que ja ho diu tot.

de l'inici del port de la Bonaigua. Agafem
la carretera de baixada del port fins a

Sorpe, assolint velocitats de 70 km/h. De
camí cap a Boren, trobem un quilòmetre
de trialera potent on cal anar amb comp
te si hi ha fang.

Un cop arribats al coll, ens endinsem al

meravellós bosc del Gerdar, un dels indrets
més bonics de l'itinerari. En aquest tram

dins del bosc i en el següent descens és

prohibit baixar en bicicleta per preservar el

camí, així que caminem una estona.

De nou per carretera fins a Isil i Alòs d'isil,
fins que trobem la pista a Bonabé. Ara ja
no la deixarem fins a Montgarri, en uns

gairebé 30 quilòmetres d'agradable puja
da entre boscos. Ens allotgem al refugi
Amics de Montgarri. És cert que per la
distància que ens quedava fins a Vielha,
podríem haver continuat perfectament,
però mereix la pena disfrutar de la pau i la

tranquil·litat d'aquest lloc, així com també

gaudir l'endemà al matí de la següent
etapa, sense presses per arribar a Vielha.

Arribem al següent control, el refugi de

Gerdar, on podrem fer un mos ben a prop



Pla de Beret. AI fons l'Aneto

etapa 4

Baixant pel GR-211 a Vielha

Des de Montgarri pugem per pista fins al Pla de Beret. A part d'uns cavalls i dels treba

lladors de l'estació de Beret, som els únics que a primera hora del matí som aquí. El pàr
quing de Beret sense cap cotxe és tot un contrast amb la imatge que en tenim de l'hi

vern, quan no hi cap ni una agulla.

Ens fem les fotos de rigor i anem cap a l'Orri. Cal parar atenció a la vinyeta 102 del lli

bre de ruta, ja que s'ha de passar per un torrent que no està indicat.

Des d'aquí fins a Vielha seguirem el GR-211 . Si seguim fidelment eillibre de ruta, pas
sem per llocs de singular bellesa, camins petis i ombrívols, trialeres penjades al buit...

En fi, per nosaltres un dels trams més bonics de la ruta. Cal insistir que si es preveu fer

aquest tram a la tarda, hi ha el risc de no arribar a temps a l'oficina dels Carros de Foc

(tanquen a les 19 h), cosa que obligaria a agafar la carretera per ser-hi a temps.

Un cop a l'oficina, obtindrem el corresponent mallot exclusiu acreditatiu d'haver rea

litzat completament la ruta, passant pels controls establerts.



 



 



només uns minuts
ens calcem les botes,

ens enfilem la motxilla,
tanquem el cotxe,

partim ...

Divendres ja no aguantava més.
Esperava el moment de tornar-hi. Em
moria d'impaciència .... A les 16 h surto
del treball, excitada com mai abans, faig
la meva motxilla a tota velocitat i volo cap
a Lausanne a segrestar, més que recupe
rar, el meu company de cordada.

A la carretera que ens separa de la Vall
d'Herens veig desfilar amb plaer noms

ben coneguts: Saint-Maurice, Martigny... i
al final, Sion, capital del Valais, Després
és una carretera petita la que remunta la

Vall d'Herens fins a Evolène i finalment a

l'aldea de la Forclaz. Anem encara

més lluny, fins al final de la carrete
ra. Portem el nostre vici fins al

límit de deixar el cotxe exacta
ment al mateix lloc i en la
mateixa posició que l'altra

vegada, entre dos grans
avets tranquíl-lizants, pot

ser per intentar esborrar
la decepció del cap de
setmana precedent.



L'excitació és al màxim! És impossible
distingir encara la Dent Blanche.

D'entrada hem de remuntar un bosc per
un excel· lent corriol. A la sortida d'aquest
bosc la veiem. Però a aquesta ocasió s'ha
vestit de blanc! L'ascensió serà segura
ment més difícil del que ens pensàvem.
De fet ens plantegem si serà possible.
Però entre el dubte i la inquietud és la
voluntat la qui s'imposa i continuem el
nostre camí tranquil·lament.

Cap al vespre, amb els darrers raigs de
sol que s'extingeixen, l'atmosfera de la

muntanya canvia.

Ens sentim sols.

Lluny de tot.

I és fàcil deixar-se endur per la quietud
d'aquest indret.

No tenim ganes de caminar gaire ràpid.
Cal aprofitar, no perdre's el plaer dels
colors que canvien, dels animals que pas
sen i de les flors que s'adormen.

Guaita. Apareixen ja, gairebé massa d'ho

ra, les cabanes per al bestiar que havíem
localitzat durant la nostra primera temptati
va. Fem bivac aquí (Alpe Bricola, 2.415 m).

En un d'aquests refugis construñs

exclusivament amb blocs de

pedra i algun poltre de

fusta. Refugis típics dels

prats alpins.

El sol ens acull en despertar. Un exigu
esmorzar al costat de l'abeurador i repre
nem la ruta, plens de joia pel fet de cami

nar sols en aquest paradís, en direcció a la

glacera de les Manxettes, que hem de tra

vessar lateralment per arribar a l'aresta
rocosa on començaran demà les dificul

tats i on es troba el refugi Rossier (3.507
m). Pel camí trobem marmotes i cabres

alpines que ens abandonen en arribar a la

Cal aprofitar, no perdre's
el plaer dels colors que

canvien i de les flors que
s'adormen.

llengua glacial. Una curta travessia sense

cap risc per arribar a la morena sud, que
ens permetrà accedir als pendents de neu

sota el refugi. Una petita pausa per apre
ciar la bellesa de la Vall d'Herens que s'es
tén als nostres peus i voilà!, el nostre refu

gi ha desaparegut en un enorme núvol.
Ben aviat nosaltres també ens veiem obli

gats a entrar en aquest núvol i ens trobem

envoltats d'un blanc irreal en totes direc-

.

cians. El moment d'inquietud passa, i mal

grat que no hi ha cap traça sobre la neu l'i

tinerari està perfectament indicat per

trespeus blanc i blaus col·locats cada cin

quanta metres. Així és fàcil trobar el refugi,
fins i tot amb aquesta espessa boira.

Des del refugi és impossible veure la nostra

via. Un cop d'ull ràpid ens indica que mal

grat la molta neu que hi ha, la roca es

manté seca allà on és més vertical. Però el

temps no pinta gens bé i ens temem que a

la nit pugui ploure i gebrar recobrint la roca

d'una pel·lícula de glaç. Veurem demà al
matí. Ara és hora de reposar i rehidratar-se.

Els núvols ens rodegen pertot i tenim la

sensació d'estar en un lloc misteriós, aban

donats de la civilització ... Plenitud!

Li guanyem la partida al sol. Estem dem

peus i preparats per sortir ben abans que
ell es desperti. Quina sorpresa! El cel

estelat, ni un sol núvol en perspectiva .

Estem a punt ... L'excitació remunta .

ràpid ... cal marxar! L'avantatge d'aquest
refugi és que està al peu de l'aresta, així

que les dificultats comencen de bones a

primeres, sense aproximació prèvia.
Genial! Sota els ulls de la Gran Óssa i de

Cassiopea remuntem apassionats l'espe
ró rocós just darrere del refugi. Devem

tenir pinta de dos bojos passats de voltes

més que de dos alpinistes experimentats!
Ens elevem ràpidament sobre I' aresta de
roca fàcil (II, amb algun pas exposat i ver

tiginós en III) per arribar a un esperó de
neu fàcil, sobre el fil de l'aresta principal.
Roca fàcil i de nou una aresta de neu

impressionant per les seves cornises.
Tota la bellesa de la muntanya esclata en

aquell moment. Una fina mitja lluna il-lumi

na la neu d'un argent superb, aquest color

indescriptible per a aquell que mai l'ha vist.

Apago el meu frontal per respectar aques
ta lluentor màgica i no deteriorar aquest
paisatge fantàstic.



Admiro.

Em relaxo completament en aquest nou

univers eñmer.

Però ben aviat, el sol es "eva i tenyeix de rosa

el més alt del Cervino. La calma lunar deixa

pas al dinamisme del sol naixent. Grandiós.

Ja estem al peu del Grand Gendarme.
Evidentment no en tenim cap dubte. Per
nosaltres és inimaginable de rodejar-lo per
sota! Continuem pel fil de l'aresta en l'es
til més pur i elegant. Excel·lent. Dos llargs
(IV) que el meu company de cordada s'a

plica a superar a l'estil Jean-Antoine
Carrel, el més ràpid possible amb el mínim

Sota els ulls de la Gran
Óssa i de Cassiopea

remuntem assionats
1"D1!'tIl.DI'li:':"J1IIli

de protecció necessàtia. Un petit ràpel
ens permet baixar per l'altra banda per
continuar l'aresta. Ens hem fixat com una

qüestió d'honor superar tots els gendar
mes ... un de sol es manté inexpugnable i
ens obliga a rodejar-lo per l'esquerra,
escopint-nos vers el buit de la paret oest

(alguns passos en III) i recordant-nos que,
a la muntanya, és ella qui decideix. AI final
arribem a l'aresta de neu estreta i vertigi
nosa que ens porta directe al cim.
Quina felicitat!

Una creu de ferro de 1966 ens acull. que s'hi formen ... i
nosaltres ...

sols! Sobre
aquest
cim

Pausa per esmorzar.

Admirem davant nostre tots els cims com

panys de la Dent Blanche: el Cervino, la
Dent d'Herens, el Weisshorn, el Breithorn,
els Liskamms, el Mont Rosa... entre els

més alts, però també les

superbes Dents du
Midi i fins i



a més de 4.350 m ... Ens delectem aprofi
tant al màxim de la vista i de la solitud,
allargant la nostra pausa ... Cap ganes de
baixar... estem bé aquí.

Ho pagarem a la baixada arribant amb els
darrers raigs de sol, però poc ens importa
ara. Ara que el cim de la Dent Blanche és
nostre.

El descens s'efectua pel mateix itinerari, la

major part del temps desescalant i en els
trams més verticals hi ha ràpels instal·lats.

Just abans d'arribar al refugi els núvols
es formen de nou al voltant nostre.

aquest refugi li agrada viure dins la boira!
AI refugi empaquetem ràpidament els nos

tres afers i fem el ple d'energia. El descens

s'anuncia humit... La neu de la glacera és
una sopa i ens enfonsem fins als genolls.
Però estem tan contents d'haver realitzat

aquesta ascensió que la dificultat per pro

gressar no ens lleva ni un bri d'alegria.
Anem rememorant els moments forts de

l'aresta, els diferents sentiments que ens

han passat pel cor...

La fi de la neu és també la fi de la boira.
Retrobem el sol, el camí ben marcat i aviat

la vegetació. Primer pobre, herba dura i

resistent. Tot fent camí parlem dels pro
pers caps de setmana (el Mont Blanc per
la Brenva, el Cervino per la Lyon ... ) i deis
futurs projectes de vacances (Menorca
amb caiac, Nova Zelanda amb bici, esca

lada a Malí. .. ). L'herba alpina dóna pas a

les flors de rododendre i genciana ...

la vegetació es diversifica.

Inconscientment sabem que ens aproxi
mem a la fi d'aquesta superba jornada i
les animades converses es redueixen dei
xant -nos envair de nou per la solitud i la
calma que ofereix aquesta muntanya avui
tan acollidora. El pas s'accelera però el

temps s'alenteix, com per mostrar aques
ta dualitat que ens anima, el desig d'arri
bar al cotxe per reposar i alliberar-nos d'a

questa motxilla massa pesada... però
també el desig de restar una mica encara

amb la muntanya, amb la natura tan gene
rosa.

I per fi el bosc apareix. Hem arribat. S'ha
acabat. Sabem que el cotxe és aquí, ben a

prop. La conversa reprèn. Hem aprofitat el

màxim d'aquesta sortida tècnica i salvatge.

Lluny de tot ... el dia s'acaba ... el sol ja es

pon ...



Sepulcres megalítics

Un patrimoni en
constant perill de
destrucció

a conservació dels monuments

megalítics alllarg dels segles ha
estat relacionada amb la topo
grafia del terrenyen el qual
varen ser erigits: com més

amunt, millor s'han conservat. Els més de
5.500 anys que han passat des que es va

edificar el primer que va ser identificat
fins als 3.500 dels darrers comporten
2.000 anys, durant els quals s'erigiren
diferents tipus de sepultura amb lloses
més o menys grans.

Es desconeix fins a quin punt les diferents
cultures i pobles que han passat pel nostre

territori van afectar a llur conservació. Se

sap que els romans van ser els més grans
saquejadors i que, per contra, durant
l'Edat Mitjana el culte mistèric que se'ls

Els romans van ser-ne

grans saquejadors,
mentre que a l'Edat
Mitjana se'ls oferia
culte mistèric

oferia -que es remuntava a èpoques ante

riors- i l'obscurantisme de l'església catò
lica va fer que no fossin sovintejats.

L'època moderna, i sobretot el cultiu de la

vinya en feixes graonades, va motivar la

desaparició de multitud de túmuls per

aprofitar llurs pedres i terra; les cambres, si
eren grans, van sobreviure convertides en

barraques, i si no, les lloses van ser des
muntades o arranades. L'expansió de l'a

gricultura mecanitzada a partir de l'inici
del segle XX, amb el conseqüent major

moviment de terra, va motivar que en

comarques com el Solsonès -on hi havia
un investigador actiu com Mn.Joan Serra
i Vilaró- el coneixement dels monuments

El concepte museístic
de l'arqueologia omplia
vitrines, però no

onsetveve el patrimoni

augmentés. En fer boïga, es van trobar als
boscos diversos sepulcres megalítics i,
alhora, la desforestació va accelerar l' ero

sió de les rieres a la plana, destapant nom

broses cistes solsonines del neolític mitjà.

Però l'aparició de tants nous monuments

no en va permetre la conservació de tots,

malgrat el seu interès arqueològic. A les

primeres dècades del segle passat, la con

cepció que es tenia de la investigació
arqueològica era diferent de l'actual: ales
hores privava la museística per sobre de la
conservació i es tractava, doncs, només

d'omplir vitrines amb les troballes. La

majoria dels sepulcres foren literalment
enderrocats per veure què contenien.

Un punt, en podríem dir, fosc de la

investigació de Serra i Vilaró era que
anava acompanyat per un paleta en els
seus treballs de canlp. Segons recorden
molts pagesos d'edat avançada, el mano

bre era qui realitzava l'excavació i, un cop
finalitzada aquesta, s'enduia les lloses de
la sepultura per utilitzar-les en les seves

obres. Aleshores ens preguntem, quantes
escales i patis enllosats dels voltants de
Solsona tenen lloses de sepulcres des-

Text d'Antoni Mañé i Sabat

truïts. Només hem de fer una ullada a la

fotografia de la pàgina 78 de l'obra de

l'investigador Serra i Vilaró Civilització

megalítica a Catalunya, on apareix el paleta
donant cops de martell a una llosa de la
cista de la carretera de Ribes.

A tot això cal afegir l'acció dels pagesos
que, un cop buit el sepulcre, utilitzaven
les lloses per pavimentar les corts, tal com

explica que havien fets els seus anteces

sors, en Josep de La Roqueta a Bergús.
Tampoc s'ha d'oblidar l'efecte devastador
dels cercadors de tresors amb la seva

dinamita, uns personatges que no són
història del passat, com demostra la vola
dura del sepulcre dels Bedolls a l'Alt

Urgell a finals dels anys noranta.

Actualment, l'augment del nivell cultural i

el canvi en la visió de l'arqueologia han

propiciat un grau de conservació més alt.
Tot i així, però, encara no passa gaire
temps sense que surti a la llum que l'ober
tura d'una nova pista forestal s'ha endut

Les urbanitzacions a

les zones de muntanya
són el nou enemic dels
sepulcres megalítics
pel davant algun sepulcre. A més, ha apa
regut un nou enemic per a la seva conser

vació d'aquests monuments: les urbanitza
cions a les zones de muntanya. El fet més

greu és que normalment es tracta de

sepulcres coneguts d'antuvi i, malgrat tot,
els responsables que han de vetllar pel
patrimoni ho ignoren completament.

Aquest article només pretén conscienciar un xic de la necessitat de conservació d'una part del nostre patrimoni històric i cultural,
que és una tasca comuna. Sé positivament que alguns arqueòlegs professionals se senten incòmodes pel fet que senzills excur

sionistes -sense títols ni doctorats- publiquin articles i guies sobre el patrimoni, però nosaltres només volem donar a conèixer uns

monuments prehistòrics que ells, per la seva part, semblen mantenir en l'oblit. El coneixement pot evitar que alguna cosa es des

trueixi per ignorància, com succeeix massa sovint. Potser si ells vetllessin per la conservació dels sepulcres megalítics, no haurí
em de fer-ho nosaltres.
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Un magnífic llibre amb
edició de luxe, en 400
imatges del passat i del

present de �a nostra entitat

Per adquirir eillibre
pregunta a la secretaria
de la teva entitat U �C



23è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

A les portes de la tardor, el Festival Intemacional de
Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló prepara l'edició
de la trobada més important de l'Estat del seu gènere i una

de les primeres del món que reuneix any rere any, milers

d'espectadors atrets pels millor films a nivell mundial sobre
activitats relacionades amb la muntanya i la natura, L'ampli
ventall de possibilitats temàtiques que ofereixen les bases
del festival permet que durant els 10 dies d'exhibició es

projectin films de diversos gèneres: des de films

d'expedicions, a reportatges de natura, d'esports
d'aventura, documentals ecològics, etc,

A banda de la secció competitiva, que suposa la projecció
d'uns 50 films per edició, el Festival Intemacional de
Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló inclou també
altres apartats i activitats, com ara exposicions, un espai
editorial, i altres activitats i actes que estan lligats d'alguna
forma amb el món de la muntanya,

El 23è Festival de Torelló ja té ben definides les línies

principals per a aquesta edició, tant pel que fa a la secció
oficial com a la resta d'apartats fora de competició.

Enguany, el festival homenatjarà la figura dels xerpes a

LA UAB FORMARÀ ESPECIALISTES EN FISIOLOGIA I MEDI

CINA DE MUNTANYA

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) imparteix
aquest curs el Màster de Fisiologia i Medicina de

Muntanya. Els nous estudis formaran experts en els

àrnbltède t'entorn i de l'adaptació fisiològica als diferents
medis .de.la muntanya, de la fisiopatologia de l'altitud, de
les tècniques de rescat i d'emergències.
Amb una temàtica que combina teoria i pràctica, el màs

ter ÇQrit�rnpla tant la vessant ambiental de la muntanya,
la meti§lmologia i les tècniques d'orientació, com el domi
ni de l@l� tècniques d'escalada i alpinisme, així com el

coneixement en profunditat de la fisiologia i els trastorns

que es poden donar a l'alta muntanya,
S'abordaran també les tècniques necessàries per dur a

terme intervencions de rescat en els diferents medis de

muntanya. Aquests estudis s'adrecen a llicenciats o

diplomats amb interès per les ciències, les tècniques i la

medicina de muntanya, com poden ser el personal que
treballa en centres de salut de zones de muntanya, en

organitzacions no governamentals (ONG), en equips de

preparació d'esportistes, en instal·lacions esportives en

expedicions alpinístiques, en equips professionals de

rescat, en Parcs Nacionals, i en laboratoris de recerca

sobre temes afins, entre d'altres.

Coordinat pel professor del Departament de Biologia
Cel-lolar, de Fisiologia i d'Immunologia deia UAB, el doc

tor Eduard Escrich, conjuntament amb els doctors Antón
Rañé i Toni Veres de l'Instituí d'Estudis de Medicina de

Muntanya, el màster compta amb una destacada planti
lla de 80 professors, tots ells especialistes en les dife

rents disciplines esmentades.
El pla d'estudis es desenvolupa en 5 assignatures, amb
una durada total de 332 hores, 50% teòriques i l'altre
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I'Himàlaia, uns personatges clau per a l'èxit de qualsevol
expedició a la zona la feina dels quals sempre s'ha

contemplat d'una manera esbiaixada i menystinguda des
d'occident. Jamling Tenzing Norgay, xerpa i fill del cèlebre

xerpa que va acompanyar Edmund Hillary en el primer
ascens documentat a l'Everest, rebrà la Flor de Neu
d'Honor en representació de tot el col·lectiu per la seva

tasca, massa sovint poc reconeguda, en favor de

l'alpinisme. Tenzing Norgay va ser, l'any 1996, el cap
d'escalada de l'equip IMAX que va rodar Everest.

L'homenatjat va fer cim pocs dies després de la gran
tragèdia en la qual van morir 9 alpinistes. Tots aquests
esdeveniments els va reflectir en un llibre traduït a 18
idiomes, Más cerca de mi padre, en què explica tant les
seves experiències a muntanya com la terrible tempesta i
els records del seu pare,

Una altra de les novetats d'enguany és la convocatòria del
Premi Caixa Sabadell de Periodisme de Muntanya i

Aventura, dotat amb 1.200 euros, a banda dels guardons
a les millors pel·lícules del certamen. Amb aquest premi es

vol reconèixer la tasca de divulgació de la muntanya i

l'aventura dels professionals de tot l'estat.

50% pràctiques, la majoria deles quals es desenvolupen
en muntanya,
LUAB compta per a aquest màster amb l'aval de diferents
institucions internacionals com la International Society of
Mountain Medicine, The Medical Commission of the
International Mounteineering and Climbing Federation i la

Commission for Mountain Emergency Medicine.
A més hi col·laboren diverses institucions i entitats entre

les que s'hi troben la Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC), el Grup de Recolzament d'Activitats

Especials (GRAE), el Grup d'Emergències Mèdiques de
Bombers de la Generalitat de Catalunya i el Reial
Automòbil Club de Catalunya (RACC).

FORMACiÓ DE GUIES DE MUNTANYA A L'AFGANISTAN
El Mountain Wilderness International ha format un grup de

joves afganesos perquè puguin fer de guies de muntan

ya al seu país. Aquesta institució els ha donat les eines
necessàries per exercir la seva tasca amb respecte al
medi ambient. La iniciativa també pretén reactivar els

trekkings i les ascensions en aquest país, després dels

conflictes polítics i bèl·lics que hi ha hagut.
Es tracta del primer curs d'alpinisme respectuós amb el
medi ambient que imparteix el Mountain Wilderness
International. Hi han participat 22 joves, que han adquirit
les competències teòriques i pràctiques necessàries per
acompanyar expedicions i trekkings, però també per tre

ballar com a guardes en els parcs nacionals que el

govern té intenció de crear properament. El curs s'ha

impartit a la vall superior del Panshir, al peu del Mont Mir

Samir (6.000 m).
Entre els alumnes hi havia dues noies, la Rohina i la

Siddiqa. Totes dues han aconseguit brillantment tots els

tests sobre roca, neu i gel. Rohina ha destacat: "Fa tres



anys, sota el govern dels talibans, no estava autoritzada a

sortir sola de casa, Ara, he pujat una muntanya, he après
a utilitzar grampons, piolet i corda. És com un somni!",
Els professors han estat set instructors i instructores d'al

pinisme italians, Coincidint amb el curs, Mountain
Wilderness recorda als alpinistes que de nou és possible
realitzar ascensions i trekkings al nord-est de l'Afganistan
sense córrer perill per motius polítics o bèl-Ics.

36A CONFERÈNCIA ANUAL DE L'ERA
Durant els dies 22,23 i 24 de setembre es va celebrar a

Elspeet (Holanda) la conferència anual de l'European
Ramblers Association (ERA), La Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya, com a entitat membre, va

estar representada pel president i el vicepresident del
Comitè Català de Senders,
En el transcurs de la conferència, els representats de les
diverses associacions senderistes van intercanviar expe
riències i comentar els respectius projectes, Cal destacar

l'interessant projecte de la FRMSM (Federation Royale
Marocaine de Ski & Montagne) per traçar una gran ruta

GR a l'Atlas i el projecte comú de la FEDME (Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada) i la FCMP

(Federaçào de Campismo e Montanhismo de Portugal)
per crear una gran ruta europea GR anomenada "Ruta de
los Viñedos Europeos", a la qual és molt possible que
s'hi adhereixin les federacions de França i Itàlia,
També es va fer la presentació del projecte Walk on Web

(\NIIWV,walkonweb,org), una guia digital per a l'excursionisme

a Europa, Quan aquesta web sigui operativa, es preveu que
es podran descarregar itineraris senderistes directament per
impressores o dispositius mòbils habilitats amb GPS,

El dia 24 l'assemblea general anual de l'ERA va reelegir
com a president a Jan Havelka, a Jean Hirschinger com

a vicepresident, a Humbert Yseboodt com a assessor i a

Lis Nielsen com a tresorera,

Nou SERVEI DE MAPES DE LA FUNDACiÓ TERRITORI I

PAISATGE

El nou servidor de mapes del web de la Fundació Territori
i Paisatge de la Caixa Catalunya proporciona informació
exhaustiva de Puigventós, Mig de Dos Rius, del congost
de Mont-rebei i del de Fraguerau, territoris propietat de
l'entitat.
La pàgina ofereix la possibilitat de consultar la cartografia
del SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) de diversos

espais naturals que gestiona, L'objectiu del servidor de

mapes és compartir amb els amants i estudiosos de la

naturalesa, el coneixement exhaustiu del territori, a través
de les tecnologies disponibles,
En aquesta primera fase s'ha posat a la xarxa la carto

grafia corresponent a quatre dels espais propietat de la
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, És el

cas de la reserva natural de Puigventós (Olesa de

Montserrat, Barcelona), el congost de Mont-rebei (Sant
Esteve de la Sarga, serra del Montsec, Lleida), Mig de
Dos Rius (Sant Pere Pescador, Parc Natural dels

Aiguamolls de l'Empordà, Girona) i el congost de

Fraguerau (Ulldemolins, Parc Natural de la Serra del

Montsant, Tarragona),
Està previst ampliar el contingut d'aquest servidor, amb la

incorporació de la resta d'espais de la Fundació, la des

cripció dels itineraris d'aquests territoris i capes d'infor
mació ambiental, entre d'altres,

A la recerca del mot escaient per Concepció Arnau

J

Cada vegada més, fins i tot en àmbits

excursionistes, es constata un progressiu
empobriment de lèxic. És per això que,

potser tan vàlid com vetllar per la corree

ció de les paraules, seria bo d'intentar

recuperar-ne algunes com: afrau, espai
que hi ha entre dos arbres o dues plantes
en un camp,amb una altra acepció sinò

nim de congost. Esquei, massa rocallosa

que presenta una superfície cantelluda,

Balç, cingle, timba o precipici, Greny,
sortint, ple d'esquerdes, d'una vena de

pedra, Codina, roca a ran de terra que fa

un clap nu de veqetacíó. Sallent, salt d'ai-

Avui en comptes de dedicar-nos a un

tema concret, analitzarem alguns termes

generals dins de l'àrea de l'excursionisme.

D'entrada ja caldria reivindicar la paraula
excursionisme, i no muntanyisme mot

d'evident influència castelíana. Igual que
l'excursionista (substantiu) -persona que

practica l'excursionisme- es canvia pel
muntanyenc (adjectiu) - que designa per

tinença o relació amb la muntanya- vàlid

només en determinats casos, I encara

molt menys muntanyer, mot totalment

rebutjable.

gua. Còdol, fragment de roca dura, allisat

i arrodonit per l'acció de les aigües. Ras,
extensió plana en una serra sense arbres,

Rascler, conjunt de canals profundes
separades per arestes tallants de forma

irregular, que s'originen en la superfície de

les roques calcàries com a conseqüència
de la seva erosió,

I tants d'altres '"

amb la col·loboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excurs ionisrne 35
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Ci Petit Astazou

La Bigarra

,. aproximació d'entre 2h 30min i 3h. Per la via 3h 30min.

'o o de Gavarnie al bivac 875 m i fins a l'inici de la via 275 m més.
La via fa 500 m.

""'I:.I=W:'WlAD+, molt homogènia en 111° i 111+.

•
o

• piolet, bagues per a blocs i un joc petit de tascons a friends. Pot

prescindir-se dels peus de gat.

ODriIü1rilEmilml¡D,IAstorg, Brulle, Passet i Courtade l'any 1892.

" • de juny a octubre.

• ". • Gavarnie. Esc. 1 :25.000. IGN francès. Bigorre. Esc. 1 :50.000.

IGN francès.

• o per carretera fins a Gavarnie.

� El Castell de
Milany

Osona-Ripollès
•• dependrà de fins on arribem amb el cotxe. Des del Pla de Marenyol,

unes 5h pel circuit.

I:.IœlIll&:.l:l°LIII deis del pla de Marenyol uns 350 m.

,. • excursió molt recomanable a la tardor per gaudir dels colors dels
boscos.

• ••• • Puigsacalm-Bellmunt. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
: • •• • • Puigsacalm-Bellmunt, de David Aloy i M. Mercè Lleonart.

Ed. Montblanc-Martin, 1993.

• o per la C-17 cal entrar al poble de Sant Quirze de Besora i seguir la

BV-5227 en direcció Vidrà. En travessar Santa Maria de Besora, hem de prendre
un trencall a l'esquerra en direcció als Ferrers i al Barretó. Pista en bon estat.

[IJ Puig de la
Colrada Verda

El Vallespir

��Io::&°llllsegons on deixem el cotxe, entre 1.000 m i 1.200 m.

• segons la innivació, en general de gener a març.

• • ••• Canigó. Esc. 1 :50.000. IGN francès.

: , ,. • • El Massís del Canigó. (Excursions amb esquís), de Manel Broch i

Francesc Xavier Gregori. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

• o per Camprodon i el coll d'Ares entrem al Vallespir. A Prats de Molló

remuntem la carretera que enfila la capçalera de la vall del Tec. A 300 m del

final, als banys de la Preste, surt una carretera asfaltada que puja a la petita
estació municipal d'esquí dels Forquets (2 remuntadors). El febrer de 2004

estava, malgrat una bona quantitat de neu, tancada.
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final. Un díedre i una curta xemeneia per l'esquerra
porten al peu del 3r ressalt, un sentinella piramidal
que cal vorejar per la dreta. Tornats a l'aresta el 4t i el
5è ressalts no presenten dificultats particulars.
Seguim l'aresta per la dreta fins a una terrassa sota el

6è ressalt, una sèrie de plaques d'uns 40 m que
voregem per un petit balmat a mà
dreta on noves plaques ens deixen
a una altra terrassa. El 7è, d'uns
cent metres, és el més dret i

sostingut i ens deixa en una nova

terrassa sota el 8è ressalt en

forma de frontó triangular aeri

però fàcil. El 9è sembla bessó de

l'anterior però més petit. El 10è és
una placa tallada per una ampla
fissura que se supera per
encastament de mà. Els dos
darrers ressalts són fàcils i no

mereixen comentari.

Descripció: Aproximació: si bé les guies aconsellen
dormir al refugi d'Espouguettes, us recomano

bivaquejar en un lloc més apropiat i útil: des de

Gavarnie, cal anar fins a l'Hôtellerie, al fons del circ.
Darrere d'aquest edifici puja el camí cap al coll
d'Astazou. AI cap d'una hora de pujar, sobre un prat,
deixem un trencall a l'esquerra i anem cap el SISE per
un camí ben marcat. En diagonal creuem un seguit de

plaques calcàries fins a un petit replà on el camí fa un

marcat gir cap a la dreta per encarar el camí que baixa
del coll. Aquest niu d'àliga a 2.250 m ens proporciona
una vista única sobre el circ i una completa visió de

l'esperó que anem a escalar. El segon dia cal remuntar

una evident vaileta fins a un coll herbat on comença la

via a 2.523 m.

La via: és una aresta formada per una dotzena de
ressalts. De l'atac, lleugerament per l'esquerra arribem
al peu del1 r que se supera pel mateix cantó en tres

llargs i amb roca no gaire bona. Una aresta estreta

ens porta al peu del 2n, la roca esdevé bona ja fins al

Descripció: Clàssica caminada, la primera intenció
de la qual és gaudir dels colors i les olors dels
boscos de faigs i roures a la tardor. Es pot sortir a

peu de Santa Maria (867 m), fet que augmenta el
desnivell considerablement. La pista supera un

collet, baixa a un torrent i remunta cap al coll

Sespolles a 1.000 m després d'haver passat per les
masies dels Ferrers. Poc més enllà del coll trobem
el pla de Marenyol, presidit per la font del Tei i

grans faigs, on podem deixar el cotxe a 1.170 m.

Pista enllà, fem cap al coll del Barretó (1.210 m) a

l'altre cantó del qual hi ha unes grans masies i

l'església romànica de Sant Jaume, racó encisador.
Pista amunt apareix a mà esquerra el Cingle d'en

Cortada, que forma una proa a ponent anomenada
el Morro del Quer. Un caminet hi passa per sobre i

al pla herbat a l'extrem de l'esmentat Morro trobem
un mirador privilegiat sobre l'alta vall de Llaés amb
masies sota els nostres peus, baumes antigament
habitades a mà esquerra i l'església i el nucli de
Llaés al fons. És sens dubte el punt més bonic i

Descripció: Segons la quantitat de neu podrem
deixar el cotxe més o menys amunt. Possiblement als
1.300 m ja podrem calçar-nos els esquís i remuntar

còmodament la carretera que puja penjada sobre un

lateral de la vall de Graffouil. En un revolt apareix tota

l'alta vall dominada per una carena llarga en la qual
només destaca un cim, el Puig de la Collada Verda.
Deixem el trencall cap a l'estació d'esquí i arribem a

1.630 m al refugi de Forquets. Aquí haurem de triar si

pugem pel dret pel fons de la vall o bé seguim
remuntant la pista. Sembla més lògic la segona
opció, mirant de tallar en el primer gran revolt. Així,
pista amunt, arribem a 2.085 m al coll de les Moles

que dóna sobre la veïna vall de Cal Cabús. Ja només
ens resta encarar els pendents cap a la collada de

Roques Blanques a 2.252 m i, just abans, encarar a

mà dreta els més redreçats pendents que

desemboquen al cim. La llarga carena que va del Roc

Colom fins al massís del Canigó acostuma a ser molt

castigada pel vent, així que possiblement trobarem
cúmuls de neu ventada que ens faran feixuga la
carena fins al punt més alt del Puig de la Collada

Descens: baixem caminant cap al coll d'Astazou, amb
dos passatges delicats i possibilitat de fer un curt

ràpel. Des del coll, cal anar a buscar el camí de

pujada.

sorprenent de la jornada, i val molt la pena aturar

se a gaudir-ne. El camí acaba de contornejar el

cingle i retroba la pista que ha pujat i ha

baixat el coll del Forn a 1.310 m, per on

retornarem. Seguint la pista entre

enormes faigs ens acostem a la gran
masia de Milany. A la raconada just abans la

masia, cal encarar el ben visible turó somital
del Castell de Milany, on destaca un tros de

mur de l'antic castell allí dalt bastit. Sorprèn
que just aquí el camí es desdibuixi quasi
totalment i que haguem de fer els darrers dos
cents metres de pujada trampejant entre

matolls, arbusts i marges. Un cop dalt la

carena, ens enfilem al turonet pel corriol

amb escales que duu al castell per l'est.
Bones vistes sobre tot el Pirineu Oriental

i la part baixa del Ripollès. Tornem per
on hem vingut.

Pasqual Garriga

Verda a 2.403 m. Les vistes més boniques les
trobarem carena enllà cap a les retallades Esquerdes
de Rojà i més lluny el Costabona.
Per al descens, si la qualitat de la neu ho permet, els

pendents que baixen directament al refugi de Forcats

són drets i dels que no s'obliden. Cal saber que a baix
haurem d'obrir-nos pas entre bosc per retrobar la

pista. Finalment, només restarà gaudir de l'esquí
ràpid que ofereix la carretera coberta de neu amb un

pendent força sostingut.
Pasqual Garriga



er Marc Janeras i Casanova

La ruta dels 9 refugis
David Buenacasa i Marc Subirà

Col·lecció Azimut, 69. Cossetània Edicions, maig 2005

22Sx120 mm; 142 pàg. il-lustrades amb fotos, croquis i vistes 3D en color

La serra del Boumort i muntanyes veïnes

Manuel Cortès Ribelles

Col-lecdà Azimut, 70. Cossetània Edicions, maig 2005

22Sx120 mm; 380 pàg. illustrades ambfotos i croquis en blanc i negre

El número 69 d'Azimut està dedicat a la travessa dels

refugis del parc d'Aigüestortes i Sant Maurici.A

diferència de la resta de la collecció, aquest llibre és

en color, fet que ja ens indica la sortida comercial que

preveu I'editor, arrel de la promoció amb el nom de

Carros de Foc, des de fa pocs anys, d'aquesta travessa

de concepció molt anterior. I és que aquesta
modalitat de rutes preprogramades ha arrelat força, i

aquesta guia ho arrodoneix posant sobre paper totes

les indicacions necessàries per a la volta completa.
El següent volum, en canvi, correspon a una autèntica

És una guia completa i

útil, en particular per
fer-nos recordar els

satèllits de I'Aneto

com pot ser

Castanesa, de la mà

d'un autor

experimentat que
ens proporciona
un bon text,

malgrat que ve

acompanyat
d'uns mapes de

Sua poc
elaborats.

Aneto

David Atela

Col·lecció Guías Montañeras. Sua Edizioak,
març 2005

21Ox13S mm; 272 pàg. illustrades amb jotes i

croquis en color; en castellà

Al número de juliol presentàvem aquesta
collecció i ja ens han arribat noves

caminades de l'Alba! En algun cas s'anima a

fer alguna ascensió més llarga cap als

objectius comuns de les guies
convencionals, però en bona mesura

proposa itineraris per les valls i les planes
prou interessants i diferents. Esperem que es

consolidi aquesta proposta.
Al seu costat, en una altra nova sèrie, la

mateixa unió editorial presenta una guia de

25 ascensions i 10 travesses de major durada

i dificultat a la mateixa comarca del

Ripollès. La seva cobertura és més

decantada a l'oest del que el títol pot fer

pensar. L'autor, bon coneixedor d'aquestes
valls, no descobreix res de nou, sinó que

ofereix un recull d'itineraris més a menys

coneguts i d'aquells clàssics que tothom

hem d'acabar fent tard a d'hora.

tasca d'investigació i divulgació de qualitat. Boumort

és una serra que havia restat a I'oblit i que va semblar

que es revalorava fa uns anys amb la publicació del

mapa de l'editorial Piolet. Però no és fins ara, amb

aquesta esplèndida guia, que aquestes muntanyes

prenen el protagonisme que encara els mancava. Es

publica amb motiu del centenari del CE Lleida, per

part de l'autor que 25 anys enrere ja havia fet una

gran labor al Montsec i del qual en podem conèixer

millor el perfil a I'entrevista que se li dedica al

número 201 de la revista Vèrtex.

El Montgrí pas a pas
Narcís Arbusé Bellapart
Col·lecció Petjades, 3.

Cossetània Edicionsjunv 2005

240x170 mm; 174 pàg. illustrades amb

fotos i croquis en COIOf

Les Muntanyes de Prades caminant
de poble a poble
Josep Insa Montava

Col·lecció Petjades, 4.

Cossetània Edicionsjunv 2005

240x170 mm; 151 pàg. ii-lustrades amb

dibuixos i croquis en blanc i negre

El número 3 d'aquesta sèrie ofereix una valuosa informació per recórrer un paratge fabulós

gràcies al contrast de mar i muntanya que l'excursionisme tendeix a oblidar. L'autor presta una

especial atenció a les coves, avencs i pous que el terreny càrstic del Montgrí origina, així com a

les cabanes, forns de calç i cisternes que hi perduren.
L'altre volum té una edició més senzilla en blanc i negre per presentar una ruta interessant

d'enllaç entre pobles de les Muntanyes de Prades. Sorprèn el format narratiu que utilitza com

a ruta dialogada, que en dificulta la consulta com a guia, però que recull informació detallada

de la vida en aquests pobles de muntanya.

Ripollès
Montserrat Massó i

Francesc Boada

Col·lecció Els camins de l'Alba, 2.

Ed. Alpina - GeoEstel,
juliol200S

20Sx120 mm; 46 pàg.
il-Iustrades amb fotos

i croquis en color

Cerdanya
Joan Portell Rifà

Col·lecció Els camins de l'Alba, 3.

Ed. Alpina - GeoEstel,
juliol200S

20Sx120 mm; 46 pàg.
il-lustrades amb fotos

i croquis en color

Vall de Camprodon -

Vall de Ribes
Carles Gel

Ed. Alpina - GeoEstel,
juliol200S

22Sx120 mm; 125 pàg.
illustrades amb fotos

i croquis en color

excursíonisrne 39
329



l"ij'J@n.f1illij-

Des que vaig començar a recórrer les muntanyes, ja fa uns

quants anys, pocs companys he tingut els que no tinguessin
un interès paral·lel i igualment important per la fotografia, i la

veritat, és que jo tampoc en sóc una excepció. Des d'aquells
que en tenen prou amb la fotografia del cim per a justificar i

recordar la seva proesa, fins a aquells que són capaços
d'estar-se hores amagats darrere els matolls per aconseguir
congelar per sempre l'isard saltant d'una roca a una altra, tot

passant pels qui de cada excursió en fan un reportatge,
gairebé tothom qui va a la muntanya està disposat a carregar
amb el pes extra d'una càmera fotogràfica com quelcom
més i inqüestionable de l'equip.

Avui doncs, us proposo un viatge virtual per algunes de les
nombroses webs dedicades a la fotografia de muntanya i de
natura en general, ideal per omplir el temps d'una tarda

plujosa d'hivern. Moltes són les pàgines que trobarem i de

tot tipus: des de complets manuals de fotografia, consells i

trucs, fins a reportatges temàtics, tot passant per un seguit
de webs personals de fotògrafs professionals o no que

ensenyen a coneguts i estranys les seves aventures de cap
de setmana.

Posem fil a l'agulla i comencem per la interessant i cuidada

www.terragalleria.com. Pàgina personal en anglès del

científic, muntanyenc i fotògraf francès Quang-Tuan Luong
que ens mostra una impressionant col·lecció de fotografies
realitzades durant la seva llarga trajectòria de més de vint

anys com a escalador i guia en roca i gel, als Alps, a

Yosemite, a les Rocalloses del Canadà, al Mount McKinley, a

més d'altres aventures per Alaska, Europa, Àsia i Oceania.

No us la podeu perdre.

Una altra web fotogràfica,
més modesta que l'anterior,
però igualment interessant
és www.pirineismo.org.
Com el seu nom indica, en

aquest cas viatgem als
Pirineus de la mà d'un grup
d'amics que ens mostren

un seguit de rutes i
ascensions a partir d'un

variat nombre d'imatges,
sobretot panoràmiques, a

les quals hi accedim des
d'un mapa de localització
on es representen els

principals massissos de la

serralada. A destacar-ne un

curiós recull de fotografies
aèries que ens donen una

perspective poc freqüent de

cims molt coneguts.

Un cop més la popular
www.madteam.net ens

ofereix una completa secció
de fotografia amb
nombroses galeries

40 excurs iorusrne

32"

temàtiques, enllaços i un fòrum on s'aglutinen opinions,
consells i articles de tota mena.

Pels aficionats a la fotografia de natura i per extensió a la de

muntanya, www.fotonatura.org ens posa al dia de tot el que
cal saber: cursos, galeries, material i una interessant revista

virtual carregada de reportatges, articles sobre tècnica i

notícies diverses. Cal destacar un fòrum de consultes i debat

molt més seriós del que és habitual.

I si un cop arribats en aquest punt ja sou uns experts en l'art

d'enfocar i disparar, podeu presentar els vostres treballs al

prestigiós concurs internacional de diapositives de muntanya
Memorial María Luisa, les bases del qual i tota la informació

sobre aquesta organització les trobareu a la pàgina
www.memorialmarialuisa.com. Mentre espereu el veredicte

del jurat podeu fer un tomb per la galeria virtual de la pàgina
on hi podreu contemplar autèntiques obres d'art.

Ah! I si el que us motiva és la neu a

www.wildsnow.com/tips/photo.htm trobareu uns quants
consells per fer bones fotografies a l'hivern i preservar el
vostre equip de les adversitats meteorològiques.

Fins aquí arriba aquesta petita mostra, molt petita, del que
podeu trobar a la xarxa. Però penseu que sempre és més

divertit veure el que vosaltres mateixos sou capaços se fer.

Ara us toca a vosaltres fer el vostre safari personal.

Bon reportatge!

"'_

www



Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

ESPORTS D E MUNTANYA

RAIDS

ESQUI DE MUNTANYA

LLOGUER MATERIAL

GR ERO

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França

:',' T�4 k f¿., UJl·�

� 1. Itineraris pels Cingles del Berti

r,:j des de Riells del FaI.

W UEe de la Vall del Ienes

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

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez



III;ESTATUT
"ESDETOTHOM

Reconeix Catalunya com una nacionalitat. Catalunya és una nació.

Estatut d'Autonomia de 197:9 La proposta de nou Estatut

Estableix un finançament que avui

és insuficient.

El nou finançament ens aportarà més recursos

per a educació, sanitat, carreteres ...

Ha permès treballar en temes importants

durant 26 anys.

Ara, a més, té en compte: la immigració,

les noves tecnologies, la gestió de ports i aeroports ...

Fomenta l'ús del català. El català s'iguala al castellà: tots tenim el dret

de parlar-lo i el deure de conèixer-lo.

Parla de la Generalitat, del Parlament, del Govern. Per primera vegada parla de la gent: dels infants,

dels joves, de les dones, de la gent gran ...

Els temps canvien. Canvia l'Estatut.

Abans hi havia la.pesseta. Ara, l'euro. Abans rebíem cartes. Ara, correus electrònics. No hi ha dubte:

des que vam aprovar ¡;Estatut fa 26 anys, les coses han canviat molt. És per això que avui necessitem

_ un Estatut que s'adapti a les noves necessitats. Un Estatut que respongui a la realitat de la nova

Catalunya, la èatalunya del segle XXI. Perquè són nous temps. Nous reptes. Nou Estatut.

www.gencat.net/nouestatut·-·
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