
 



UNIÓ EXCURSIONISTA
ASSOCIACiÓ CATALANA

DE CATALUNYA
D'ALPINISME ESQuí

CREU DE SANT JORD! 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a 08011 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 93 323 11 93
www.unioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

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

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

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

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65

08011 Barcelona

www.uecbarcelona.org
Aje: junta@uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 933325494 _ Fax 93 331 1012

08014 Barcelona.

http//:personaI1.iddeo.es/uecsants
Aje: uecsants@uecsants.org

OLESA

Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa

Aje: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
.

08031 Barcelona

www.uechorta.net

Aje: secretaria@uechorta.net

MATARÓ

Nou,29
Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró

Aje: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA

Encarnació, 131-133

08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.org
Aje: secretaria@uecgracia.org

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

08940 Cornellà de Llobregat
www.entitatscornella.netlueccornella

Aje: ueccornella@terra.es

BAGÀ

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

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa

www.uectortosa.org
Aje: info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos
08820 El Prat de Llobregat
www.gueb.de/uecprat
Aje: uecprat@terra.es

VALL DEL TENES

Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50

08186 Lliçà d'Amunt

Aje: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646 744 669 - 972 145 107

internet: www.xaletuec.com

e-mail: info@xaletuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937 591234

CARO "PEPITO ANGUERA" _ Alfara de

Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 80 8816 - 977267128

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió
Dani i Roela - Tel. 677828038

Tancat fins a finals de gener

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

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

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

COM COL-LABORAR AMB EXCURSIONISME

Les persones que vulguin col-laborar amb els seus treballs o

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte

amb el Consell de Redacció per proposar prèviament el tema, les

dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.

Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

d'ajustar a l'espai acordat prèviament amb el Consell de Redacció

(mai sobrepassaran els 12.000 caràcters, espais inclosos) i poden

Correupostal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2

08011 Barcelona

ser retallats i adaptats a criteri dels responsables de la revista;
s'han de lliurar amb suport informàtic i, en cas de no ser possible,
mecanografiats; els articles aniran encapçalats pel títol i firmats

pels seus autors; s'hauran d'adjuntar entre 4 i 12 fotografies
enumerades (preferiblement en diapositiva) i amb els

corresponents peus de fotografia; si les imatges són digitals, cal

que tinguin una resolució mínima de 300 dpi a mida real; la resta

de material gràfic (croquis, mapes, etc.) caldrà que també vagi
enumerat i identificat.

Correu electrònic:
excursionisme_uec@yahoo.es
Publicitat: publi_excursionisme_uec@yahoo.es



.-

núm.332
Maig-juny 2006

Editat per: Unió Excursionista de Catalunya

Direcció: Jordi Martorell

Subdirecció: Marc Janeras, Lluís Catasús

Consell de Redacció: Concepció Arnau, Beatriz

Forés, Pasqual Garriga, Manel Miarnau, Ramon

Pascual, Bernat Ros, Jaume Ramon, Eduard Soler i
Hèctor Verdú

Redactora: Jordina Tarré

Col·laboradors: Pere Gutiérrez

D· 'fi'
.

R b rt M
. 81a neveraIsseny gra c I croquIs: o e aSlp ..... , .......

Reproducció digital: Sorrosal, S.A.

Producció: Aleu. S.A.

Fotografia portada:
Ùscar González
Paronàmica del pic del Boc des de la Torre d'Eina

Dipòsit legal: B-14822-75

Assessorament lingüístic: Centre de

��,
Normalització Lingüística de Barcelona

..."_�___. Delegació de l'Eixample

excursionisme

és membre de:

A.P.P.E.C
ASSOCIACIQ
""""""<:NS

PERlbOIOUE,S
EN CA TAlA
._ ...

Pàgina web���œ¡l!!ma
Manteniment de la pàgina web: Maite Sastre

Prohibida la reproducció total a parcial dels textos i foto

grafies publicades a la revista sense l'expressa autorit
zació dels autors.

Els articles publicats a excursionisme reflecteixen només

l'opinió dels autors, no forçosament la de la UEC.

D'aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars

Preu exemplar:

4/6
La polèmica de les noves ZEPA
per H. Verdú

8/9
Gran Díedre del pic de la Vaileta
per J. Gelabert í B. Costillas

10/12
Contorns de Castellterçol
per J. Carull

14/17
Pedalsalcel
Buscant el coll ciclable més alt del món

per J. Pons í M. García

18/21
Travessa pel parc nacional
del Gran Paradiso
per J. allé

22/29
Travessa Planès Queralbs
per Òscar González

30/31
Renovant la flama
de la Llengua Catalana
per J. Ramon í Morros

des de la junta ... 2/ editorial 3/ SMS muntanya 32/
notícies i activitats 34 / llengua i muntanya 35 / Concursionisme 36 /

ressenyes 37 / novetats editorials 39 / webs de muntanya 40



1t¡.1·rgfiILlllfi_---------------------------------------------------------

Què n'hem de fer de les entitats?

2 excurstorusrne

12

e om a soci de la Unió Excursionista de

Catalunya em pregunto moltes vegades a títol

personal, on aniran a parar les moltes entitats

culturals, esportives, recreatives, etc. Que formen el

ric entramat associatiu de Catalunya.

Pensant molt en aquest problema he arribat a

diferents conclusions. En general, totes elles tenen

conseqüències negatives, sobretot, per a les

entitats sense ànim de lucre. En primer lloc hi ha

els lloguers. A la falta de locals per practicar les
activitats cal sumar-hi les exigències jurídiques,
econòmiques, d'assegurances, de viatges, de

control dels fitxers. A més del mateniment dels

locals, els refugis, el seguiment de les noves

normatives i lleis que, a sobre, es van modificant i

ampliant continuament.

A tot això, cal afegir la competència deslleial

d'alguns estaments oficials que, enlloc d'ajudar
directament a les entitats, aboquen diners els

diners a societats professionals o a grups tan

dignes com els d'arrel catalana però de cultures

diferents. També es dóna la circumstància que, de

vegades, alguns estaments oficials organitzen
actes o activitats més propies de la societat civil

tallant o bloquejant la iniciativa popular.

Catalunya i l'excursionisme ha estat fruit de la

il-lusió i el voluntariat dels seus membres i

practicants. Si mirem enrera, la Renaixença cultural

no buscava beneficis materials, només pensava en

el país i la millora cultural dels seus habitants. l'art i

la literatura i el coneixement geogràfic
evolucionaven amb la recerca i l'estudi de la

societat civil, sense esperar cap guany material,
cosa que avui sembla que ha canviat.

En conseqüència, la societat en general, tindrà o

tindrem, la nostra part de culpa, ja que ens agrada
molt comprar, que ens donin les coses fetes.
Passar per la guixeta a comprar viatges, objectes i,
en el nostre cas, excursions organitzades per
entitats professionals ... "si vull hi vaig, i no tinc cap

compromís amb ningú" pensem sovint. S'han

perdut les ganes i les il·lusions d'organitzar i fer

coses, així acabarem amb el patrimoni que són les
associacions sorgides del voluntariat del poble.

Amb motiu del 75 aniversari de la UEC he pogut
copsar la poca ajuda que es dóna a les entitats

sense ànim de lucre. En canvi, molts professionals
reben aportacions quantioses. Potser és que

depèn d' on es donen reporten vots als polítics i

depèn d'on no.

Malgrat tot, m'agradaria que entre tots poguèssim
entonar un mea culpa, ja que és possible que no

sapiguem fer les coses prou bé. Per això he volgut
subratllar els meus arguments sorgits de

l'experiència d'haver fet moltes gestions en els

àmbits polítics i socials sense haver trobat el
recolzament esperat. Procuaré, amb tot, no caure

en el desànim i ajudar la UEC a tirar endavant. Em

segueix algun voluntari?

Josep Ribas
Vocal Tresorer de

la Unió Excursionista de Catalunya
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Vol de falcons
. ,

sobre camps sembrats
L paqesia europea nécessita una reínvenció
profunda. A Catalunya aquest procés porta un

retard que com més es demori més pesarà. En

els nous models econòmics globals, l'activitat

agrària a casa nostra ha de prioritzar per sobre de
la producció les funcions de conservació del medi

natural, tant de la plana com de la muntanya rural.
Qui sinó pot mantenir amb coneixement i encert

un paisatge què és un valor en alça? I més enllà
dels conreus: els boscos, que estan creixent en

extensió i que cal cuidar i treballar per evitar
incendis.

Dins el present número d'Excursionisme trobareu
un article d'opinió sobre la polèmica que està

alçant la declaració de noves zones especials de

protecció d'aus, ZEPA, en zones de secà per a

les aus d'ecosistemes esteparis, AI rebuig inicial

de la pagesia que desitja el regadiu contrari al

concepte de la ZEPA, l'autor hi contraposa una

visió esperançada de les oportunitats que poden
ser més reals i sostenibles.

Els camps estan sembrats d'unes antigues
esperances que pot ser difícil o molt costós que

germinin. El vol de falcons no ha de ser una nova

rampinya a sectors ja molt menystinguts, sinó que
pot ser un bon averany en el camí de reinventar
un equilibri de l'activitat agrària en el medi natural i

en la societat i l'economia.

Creiem que l'excursionisme no és aliè a aquest
debat, a aquesta problemàtica d'actualitat. Som

coneixedors d'aquest medi, en-sorn amants, i per
molt que sovint s'alcen barreres de recels, la

relació entre pagesia i excursionisme ha de ser de

fraternitat sincera. Adjuntem, doncs, un text que
s'escau a aquestes idees.

Érem quatre i veníem de Sant Aniol
d' Aguges, xamosa vall tancada entremig de

cingles, congostos i canals, paradís de frescal
verdor que es troba al sortir d'un infern
d'altíssimes parets de roca,

Veníem de Sant Aniol i, després: de travessar

una grandiosa fageda tota grisa perquè encara

no hi apuntaven les fulles en aquell mes de

març, se'ns anava fent fosc, quan arribàvem a

úna pagesia disposats a demanar que ens

donessin hospitalitat per passar la nit. [",]
- - Què voleu? - ens va dir [l'amo].
- - Demanàvem si ens voldríeu donar
acolliment a casa vostra aquesta nit.
- - I qui sou que veniu a aquestes hores?

Qui som?Vàrem pensar mirant-nos run a

l'altre. I, el que sembla estrany, ningú dels

quatre sabíem dir-li qui érem. Com li ho

podríem fer entendre? A la millor cadascú hi
va dir una cosa o altra, el que s'acudia:
- Som de Barcelona. Demà al matí volem

pujar al Bassegoda. Ens agrada anar per les

muntanyes.
- Per les muntanyes? Quin gust! I què hi feu

per les muntanyes?
Un de nosaltres va respondre d'esma, sense

saber què dir:
- Excursions.
- Excursions? Ara sí que poc us entenc.

Se n'anava cap dins i ens deixava plantats.
Llavors tots a la vegada, com per tocar-li el

cor, li vàrem anomenar les nostres

coneixences d' aquella comarca: la gent que
havíem vist en el Molí, a Sant Aniol; els

coneguts de Tortellà, de Besalú, de Figueres,
de la Jonquera. I sols aleshores l'home va dir:
- Ja penso prou que,no sou pas gent dolenta.
- Què hem de ser! Es clar que no!
- Un hom sent a dir tantes coses! Bé, vaja,
entreu.

Ja no ens tocava passar la nit a la serena! [".]

Extracte del relat Interior de l'obra Croquis pirinencs de

Jaume Massó Torrents, de 1896, editada recentment

per Cossetània Edicions (vegeu l'apartat de novetats

editorials) .
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La polèmica de
El debat silenciós sobre
el futur de l'agricultura
en països desenvolupats
En les últimes setmanes el govern de la Generalitat està ulti

mant, si a hores d'ara no ho ha enllestit ja, la darrera propos
ta de noves Zones Especials de Protecció d'Aus (ZEPA), que
s'hauran d'incloure en la xarxa europea Natura 2000.
La definició d'aquestes zones, que afecten molt especialment
zones de secà que fins ara no estaven protegides i que tenien
unes expectatives de desenvolupament agrari important, ha

provocat una forta polèmica, que ja va començar en temps de
l'anterior govern de Convergència i Unió, que va desoir els

requeriment de la Comissió Europea i va passar la pilota a

l'actual govern, intentant eludir així la polèmica.
En el rerefons hi ha la definició de la funció de l'agricultura en

els països europeus amb l'aixecament de les restriccions a les

importacions de països de fora de la Unió Europea en un

horitzó situat no més enllà de deu anys.

El passat dimarts 24 de gener a migdia, Almenar, un poble de

poc més de 3.500 habitants dedicat principalment a l'agricultu
ra i situat 22 quilòmetres al nord de Lleida, va sortir multitudinà
riament al carrer per manifestar-se tallant la carretera durant

una mica més d'un quart d'hora i amb una vaga general de

dues hores. És un fet completament inèdit en la història moder
na d'aquest poble. Protestaven contra la imposició d'una zona

especial de protecció d'aus (ZEPA) en el seu terme municipal.
Aquest espai protegit és conseqüència de l'aplicació de la

directiva europea Natura 2000, l'incompliment de la qual, ha fet

que la Comissió Europea denunciés la Generalitat davant del
Tribunal Europeu.

La Comissió considera que dins dels diferents espais protegits
previstos per la Generalitat, hi falten zones de protecció de les

aus estepàries, que habiten en zones de secà. En compliment
d'aquesta resolució, el govern.català ja ha hagut de reduir la

superfície regable prevista inicialment per al canal Segarra
Garrigues, i també va disposar la ZEPA dels Plans de la Unilla,
al Segrià. Totes dues han provocat el rebuig inicial dels page
sos afectats, que s'han manifestat reiteradament i continuen

fent-ho. L'argument dels afectats és el de sempre en aquests
casos: "La ZEPA hipoteca el nostre futur", diuen.

L'afirmació no és nova. Sovint s'ha entès -O malentès, crec jo
Ia protecció del medi ambient i de la biodiversitat com una

hipoteca per al desenvolupament. Considero que aquesta idea,
a aquesta altura de la història i fent una lectura detallada de les

diferents claus polítiques i econòmiques que trobem en l'anàli

si de l'actualitat, és caduca i segurament esbiaixada. -,

4 excursionisrne

M'agradaria fer en aquest article una sèrie de consideracions i obrir

una porta a un debat asserenat sobre la qüestió. Jo sóc d'Almenar.

Sóc, per tant, part implicada, però estic segur que d'entrada la
meva opinió no serà majoritàriament compartida al meu poble. Pel
coneixement que en tinc em centraré en aquest cas, però és per
fectament extrapolable a les altres zones afectades.

Església d'Almenar



les noves ZEPA
Mala gestió política
En primer lloc, cal dir a favor dels qui es manifesten, que hi ha

hagut un "mal fer" evident per part de la Generalitat. El govern
català fa més de cinc anys que treballa en la definició dels

espais catalans que s'han d'integrar en la xarxa europea d'hàbi
tats protegits Natura 2000, però els continus conflictes d'inte

ressos, principalment entre els departaments de Medi Ambient i

d'Agricultura, quan no Política Territorial i Obres Públiques, han
fet que la qüestió encara continuï oberta i hagi arribat fins i tot a

mans del Tribunal Europeu, després de diferents amonestacions

de la Comissió Europea que la Generalitat ha desatès. És de

ressenyar que els problemes ja vénen de l'època en què gover
nava Convergència i Unió, però l'actual executiu tampoc no els
ha sabut resoldre i algunes de les fonts consultades sobre el cas

apunten que el debat de l'Estatut no està ajudant gens a des

bloquejar les decisions, principalment per la incertesa de si
s'hauran d'avançar les eleccions després del referèndum i, si

aquest és el cas, quin serà el govern que en sortirà.

En cinc anys el govern català
no ha resolt el problema
i la Comissió I' ha posat en mans

de la justícia europea

Aquest és, doncs, el context en què ara fa una mica més d'un

any, el 25 de febrer de 2005, cuita-corrents i a requeriment de

Brussel·les, la conselleria de Medi Ambient va fer la fins ara últi

ma proposta amb nous hàbitats esteparis. S'hi incloïa la ZEPA

dels Plans de la Unilla, un espai que mai no havia estat prote
git que inicialment englobava 2.836 hectàrees i que salvaguar
dava uns terrenys on d'entrada s'han de construir el nou aero

port de Lleida -a la població d'Alguaire, i una zona industrial
vinculada a les noves instal·lacions. A més, existeix un projec
te del ministeri de Foment per construir una autovia que con

nectarà Lleida amb França i que ha de partir per la meitat els

terrenys protegits, un altiplà que corre paral·lel a la carretera N-

230 entre Torrefarrera i Alfarràs.

Si la decisió de preveure una ZEPA en un espai particularment
afectat per la construcció de noves infraestructures capitals per a

la projecció econòmica d'aquesta àrea pot semblar de per si con

tradictòria, cal afegir que el dibuix de les zones afectades es va fer

sense cap tipus de consulta àls afectats, almenys ells així ho asse

guren: ni als ajuntaments ni als mateixos propietaris, a qui no s'ha

parlat en cap moment ni de quin és l'abast de l'afectació, ni de l'e
fecte econòmic positiu o negatiu que pugui tenir -€videntment als

ulls dels afectats és negatiu-, ni de la possibilitat de cobrar ajuts
-que hi són, almenys de la Unió Europea- i molt menys encara de

la quantia. No costa gaire d'entendre, doncs, l'oposició frontal

pràcticament unànime dels veins dels pobles implicats.

Davant de les reiterades protestes i al·legacions, ara sembla que
Medi Ambient hauria acceptat reduir la zona protegida de les

hectàrees inicials, repartides entre Torrefarrera, Rosselló,

Alguaire, Almenar i Alfarràs. Ara hi ha qui parla d'unes 400, con

centrades totes elles en aquests dos últims municipis. Amb la

per Hèctor Verdú i fotgrafies de Lluís Catasús

mesura s'eviten problemes de compatibilitat amb l'aeroport i la
zona industrial i també es facilita la construcció de l'autovia. El

cert, però, és que a l'hora d'escriure aquest article, encara no hi

ha res d'oficial, i els afectats estan a l'espera que Medi Ambient

tregui el nou redactat del projecte a informació pública.

Rèplica esbiaixada
Però si d'una banda cal denunciar la mala manera de dur les

coses per part del govern català, crec que també és necessari

reflexionar sobre algunes tal-làcies sobre les quals s'ha bastit

l'oposició a les ZEPA i de posar sobre la taula el veritable con

flicte que hi ha darrere de tot això.

Contra la tesi que una ZEPA

hipoteca el futur de l'àrea afectada,
cada cop hi ha més motius per
veure-hi una oportunitat

Perquè, si bé és cert que el govern de la Generalitat no ha infor

mat com calia els afectats, l'argument que aquests esgrimeixen
que la ZEPA hipoteca el seu futur econòmic, també denota una

anàlisi poc aprofundida de la situació. Tal com ho veig jo, hi ha

indicis suficients per pensar que més que una hipoteca és una

oportunitat. Potser no és la que el poble hauria volgut, no la que

genera el diner públic de les infraestructures, però marca un

camí interessant per a un poble que busca la seva raó de ser a

només una vintena de quilòmetres de Lleida, un potencial indus

trial limitat i un atractiu turístic i cultural més aviat minso, que, si

en altre temps hi va ser i no fou explotat, en els últims anys ha

estat dilapidat; una situació que en part o completament és

compartida pels altres pobles del Segrià i les Garrigues afectats

per aquesta situació o altres espais protegits.

excursionisrue 5
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Un dels arguments que s'esgrimeixen a Almenar per anar con

tra la zona de protecció d'aus és que no es podran reconvertir
els terrenys de secà afectats en regadiu. Aquest és un motiu de
queixa també pels afectats per la reducció de l'àrea de reg del

Segarra-Garrigues. En aquest últim cas, alguns pobles veuen

amb impotència com se'ls priva del suposat potencial del rega
diu que sí que tindran altres pobles veïns.

De fet, en els últims anys s'ha vist el reg i la reconversió dels

camps de cereals en bancals de fruiters com la gran salvació de
l'agricultura lleidatana. És el model aplicat amb el canal Algerri
Balaguer. El cert, però, és que el nostre país és productor de
notables excedents de fruita, cada cop hi ha més problemes de
comercialització perquè estan canviant els patrons de consum -i

els pagesos s'han mostrat incapaços de donar-hi resposta- i a

més no hi ha prou aigua per a tothom. En el cas d'Almenar, a

més i malgrat que pesi a molta gent, és fàcil de veure una quime
ra en la possibilitat de regar l'altiplà afectat, ja que això depèn de

l'aigua que baixa pel canal d'Aragó i Catalunya, un canal que
porta l'aigua fins a Alcarràs, on més estius que menys han d'a
cabar amb restriccions al reg per falta d'aigua. La solució d'a

quest problema passa per la construcció de nous embassa
ments de suport per al canal en el seu tram aragonès, però ara

per ara, això està tot paralitzat i, de fet, les mesures que el

govern del PSOE ha proposat com a alternativa al Pla Hidrològic
Nacional del PP semblen ara per ara poc clares.

Per tant, en el millor dels casos, si aquestes infraestructures

algun dia poguessin ser realitat, seria sempre més enllà del
2013. En aquesta data, la Unió Europea hauria d'haver redefi

nit la seva política agrícola. Probablement s'hauran obert les
fronteres a les importacions de fruita provinent de països on es

pot produir més barata (Àfrica, Llatinoamèrica) i finalment
s'haurà acabat el dumping -venda per sota del preu de cost
a Europa. Recordem que en l'última negociació dels pressu
postos europeus per al període 2007 -2013, la Gran Bretanya
va esgarrapar una clàusula per a la revisió de la política agrària
comuna (PAC) a partir del 2008 i que en la ronda de negocia
cions de l'Organització Mundial del Comerç de Hong Kong, la
UE es va comprometre a negociar l'obertura de les seves fron
teres als productes agrícoles per al 2013.

L'activitat agrícola continua sent
necessària per conservar

el medi ambient, evitar incendis i
mantenir el paisatge

Això posa a la taula el punt al qual volia arribar. Tenint en comp
te que en un termini no tan llarg de temps l'agricultura haurà
d'enfrontar-se a reptes de conseqüències encara imprevisibles,
la ZEPA és una oportunitat. Des de fa una dècada, una de les

principals funcions de la política agrària comuna (PAC) ha estat

sobretot la funció de fixar la pagesia en el territori, molt més que
no pas incentivar la producció, ja excedent. Dit d'una altra mane

ra, el pagès té cada cop més una funció semblant a la del jardi
ner i això els governs ho hauran de començar a explicar.
L'activitat agrícola continua sent necessària, però ja no per pro
duir els aliments que consumim, sinó per conservar el medi

ambient, per evitar incendis, per mantenir el paisatge. Un paisat
ge cada cop més buscat pels habitants de les àrees metropolita
nes farts de l'asfalt i les aglomeracions de trànsit diàries i que es

pot convertir en l'oportunitat turística que no sabíem on trobar.

Hi ha qui va més enllà i, recollint els principis del Protocol de

Kyoto, suggereix que en un futur no tan llunyà no només els pa¡'
.

sos industrialitzats comprarem quotes d'aire net als països en
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vies de desenvolupament, sinó que les ciutats contaminades

compraran quotes d'aire net al camp impol·lut, cosa que obriria
una nova via per al repartiment de la riquesa econòmica que es

genera en les àrees metropolitanes amb les zones rurals.

Una altra via que tindrà l'agricultura per subsistir, almenys d'en

trada, serà la producció d'aliments de qualitat, que els ciuta
dans europeus cada cop amb un poder adquisitiu més alt
estem disposats a pagar més de grat, en tant que se'ns donin

totes les garanties sanitàries. La Unió Europea ja ha apostat
amb força per això, però és fàcil pensar que si els països en

vies de desenvolupament tenen accés al mercat europeu, a la

llarga la seva agricultura es desenvoluparà i també seran capa
ços d'oferir productes de qualitat a preus més competitius,

Amb tot això, vinc a dir, doncs, que allà on es tanca una porta,
com en tantes coses de la vida, se n'obre una altra. Els munici

pis afectats per zones protegides reben ajuts. Les ZEPA, PEIN,
parcs naturals, etcètera no s'imposen de franc. Seria bo que
les administracions fessin un esforç per convertir el que sembla

un greuge en una oportunitat per dignificar el sector agrícola
donant -li aquesta nova dimensió que es mereix.

Hèctor Verdú
és ver d'Almenar i periodista



 



EIs Pirineus contenen multitud
d'al·licients per a l'excursionista tant per als que
comencen com per als que els visiten
assíduament. Després d'escalar les clàssiques de

l'esperó NE i de l'esperó N, el Gran Díedre
semblava doncs una successió lògica i una excusa

per tornar a aquest bonic racó del Pirineus.

Els Gran Díedre és una línia que ratlla tota la
vessant Nord del pic de la Vaileta. Està situat al

mig dels dos esperons el NE més clàssic i fàcil, i
el més difícil esperó, el N. Es tracta d'un díedre

que queda encaixonat. Un díedre que té mala
fama a l'estiu, en canvi a l'hivern és tot el contrari,
ja que es converteix en una fantàstica gu/otte. La
neu aguanta tota la primavera amagada a les
zones ombrívoles del díedre.

A principis de l'estiu l'aigua de fusió regalima fent
l'escalada desagradable i humida. A partir de
finals de juliol, en funció de la innivació d'aquell
any, o millor a partir de mitjans d'agost,
l'escalada es converteix en una divertida
ascensió. Una escalada interior d'oposició,
clàssica, sense parabolts amb ambient de cara

nord. Solitària a pesar de trobar-se tan a prop de
la civilització. És dels pocs llocs dels Pirineus on

es pot anar a escalar i tornar en un mateix dia.

El dia que vam repetir la via ens vam trobar amb

una sorpresa. Abans d'arribar a la quarta reunió
una bonica serp de la família dels escurçons ens

donava el bon dia estirada al mig del pas. El
meu company, l'Andrés, un asturià enamorat de

Montserrat, em deia, amb aquella simpatia que
el caracteritza, "como sois los catalanes que en

los largos fáciles ponéis serpientes para darles

emoción". Amb tot, l'Andrés va fer un flanqueig
considerable per esquivar l'escurçó "climber".

En el nostre cas vam abordar el trajecte sense

ressenya. No ens importava gaire perquè no hi

ha pèrdua, així afegíem un plus de misteri, a

veure què ens trobàvem pel camí. Comparat
amb algun referent que hi ha publicat sobre la

via val a dir que el Gran Díedre és més difícil i

compromés que l'esperó NE. I, excepte en la

primera reunió, la resta que vam anar trobant ja
estaven equipades, només havíem de reforçar
ne alguna. El Gran Díedre és més difícil que la

veïna clàssica de l'esperó NE encara que,

globlament, és una escalada molt assequible de

dificultat moderada. La tirada més compromesa
la vam trobar perfectament equipada amb

pitons. Tot plegat, es tradueix en una ascensió

agradable si es tria el dia adequat per fer-la. Si

ha plogut millor deixar-ho.
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Text i fotografies de Joan Gelabert i Beatriu Costillas

Superant el díedre des de la tercera reunió

Descripció de la via

Ens situem a la vertical del díedre al costat d'una congesta de neu. Els pri
mers metres són fàcils fins que trobem el primer entrebanc que es pot voltar

per la dreta o per l'esquerra. Arribem a un terreny més ajagut i fàcil, esgotem
tota la corda i fixem la primera reunió allà mateix. Solucionada aquesta prime
ra tirada una mica anàrquica ja connectem amb l'interior del díedre.

Sortim per un terreny més vertical de bona roca, escalada bonica i agradable.
La dificultat augmenta abans d'entrar a la segona reunió. Encetem una de les

tirades més treballades. Trobarem algun pitó posat, la resta caldrà que els

col·loquem nosaltres mateixos. En tot moment els passos es poden equipar
amb seguretat. Per als més prudents cal portar un parell de pitons d'acer

plans i dues V, material suficient per reforçar la seguretat on calgui.

Amb el millor estil anirem superant fent oposició per la cara interior del díe

dre. La següent reunió la farem en un lloc minúscul, molt estret. Sortim a

trobar un pas barrat per un bloc, al damunt nostre la dificultat disminueix.
És el terreny de l'escurçó escalador i cal passar a poc a poc i no moure

els blocs a fi que no es desperti i ataqui l'escalador desprevingut.
Superem aquests metres i muntem una reunió en uns pitons al peu del

tram més vertical de la via.

Comencem la part final del díedre, passos delicats fins a trobar una reunió

muntada en un lloc incòmode al principi de la tirada més important
amb uns passos difícils equipats amb pitons. En comparació amb

les escalades veïnes arribem a la conclusió que no és una tira

da de cinquè grau sinó que es tracta d'un fantàstic cinquè grau

superior que no és obligat, gràcies a l'equipament encertat de

pitons que hi ha en els passos claus.

El pas abans de l'última reunió és una mena de xemeneia díe

dre lliscosa, al damunt de la qual muntem sobre pitons una

còmoda reunió. Només ens queda un darrer pas difícil.

L'últim tram però en terreny més fàcil ens portarà a la fi

d'aquesta bonica escalada que només demana que

sapigueu encertar el dia per escalar-hi.



Aproximació
Del coll de Pimorent prendrem la pista de l'oest que
ens endinsa per la vall del pic de la Vaileta. A pocs
metres la pista es torna impracticable per als turis
mes però sí que és apte per als 4x4. La pista ens

porta fins al peu d'unes instal·lacions de remunta
dors i telecadires de l'estació d'esquí de Pimorent.

Seguim amunt caminant pel mig de la pista d'esquí
per sota mateix de les pilones del telecadira.

En la cota 2.200 anirem deixant la pista d'esquí i les

pilones per iniciar un flanqueig a fi de trobar un sen

der que es va definint en direcció al pic de la Vaileta.

Abandonarem el sender que marxa per trobar l'es

tany de l'Orri i sortirem cap a l'esquerra al peu de la

gran canal per on passa el camí de baixada. Ens
endinsem per la tartera de blocs enormes. De dreta
a esquerra seguirem flanquejant per sota el pic i

remuntarem la canal que ens duu al peu de cada un

dels esperons Nord, Nord Est, Central i el Gran
Díedre. L'escalada comença a la vertical del marcat

díedre, no té pèrdua.
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Text i fotografies de Jordi Carull i Trullàs

A punt de començar la Marxa Sants '06 volem

fer una repassada a l'anterior cita, la Marxa 05.

Abans, però, contextualitzem en què consisteix una

marxa? i a quin tipus de públic va destinada?

Es tracta d'un recorregut a peu per camins de

muntanya. En la majoria de proves d'aquestes
característiques no es premia el marxador però sí

que es promou la competitivitat. El premi i l'objectiu
de la prova és el de realitzar tota la ruta seguint les

indicacions tècniques que es facin en cada cas.

Abans de començar la novena edició repassem,

doncs, el recorregut de la vuitena edició.

La Marxa Sants'05 va tenir lloc al municipi de

Castellterçol. Després de vuit edicions de la nostra

Així, doncs, fet aquest pròleg comencem la nostra

ressenya des del Castell de Sant Miquel de

Castellterçol. Aquest castell dóna nom al poble ja
que la primera referència que es té és un tal Terçol el

senyor del castell. També són propietaris els Xetmar,
al segle XI, anomenant-se també així Castell de

Xetmar. El nom de St. Miquel ve de l'església que hi

ha a prop del castell que fou construïda pel primer
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Vocal de Marxes de la UEC de Sants

Marxa, i fidels a l'idea inicial de fer una excursió

competitiva i no una competició sense més sentit

que l'orientació i la regularitat, hem plantejat la

ressenya com una passejada matinal per la

muntanya i poder així gaudir de tots i cadascun dels

racons al ritme de cadascú, sense el neguit que

representa estar pendent de la brúixola i el rellotge.

La Marxa va ser un èxit, tant per la particjpació com

pel recorregut i el temps atmosfèric, un dia radiant.

Els corredors van lluitar per trobar tots els controls

d'una ruta mes aviat curta, però tècnicament

exigent i plena de sorpreses, que fins i tot va fer

estralls entre els més experimentats. A la fi, però,
la bona harmonia va ser la tònica d'un matí

immillorable.

senyor de Xetmar en agraïment a un pelegrinatge a

Terra Santa el 1110.

Al segle XVI es va construir la masia del costat sud,
i la torre que actualment veiem és del segle XIX,
feta sobre una altra d'anterior.

Actualment, el Castell es pot visitar trucant al telè

fon 93 866 83 55.



Marxa Sants'05, l'excursió
Si comencem a caminar des de

l'aparcament del Castell de Sant Miquel,
val la pena, abans, visitar el seu entorn,
enfilant l'ample camí que puja per una

bonica roureda fins a l'entrada. Hi

podrem contemplar el fossar i la muralla
amb multitud d'espitlleres, i si donem la
volta per l'esquerra, contemplarem la
masia adossada a la muralla i l'ermita.
Un cop feta la visita iniciem l'excursió per
una pista que va planera entre el castell i

el torrent en direcció sud entre

plantacions de jardineria. Arribem a una

important cruíla de camins amb un pal
indicador. Nosaltres seguim clarament

cap al sud per la drecera del Ricard (GR),
corriol que puja decididament i que va

deixant conreus a la dreta i acaba

endinsant -se al bosc. La pujada es fa
més suau momentàniament i després
torna a enfilar-se fins la Collada del

Ricard. Allà hi trobem una crulla de

camins, però nosaltres seguim recte en

direcció al sud, ara baixant per un

pedregam, cap a la masia del Ricard que
ja podrem veure entre els arbres (15 min).

Sortim a una pista que a l'esquerra porta
a la casa però nosaltres seguirem a la

dreta, pujant suaument entre els conreus

fins al Coll de Rosanes des d'on podrem
contemplar una bonica vista del Moianès
amb els Pirineus al fons.

La pista segueix pujant i travessa tot el Pla
d'en Ricard entre boscos de pi rojal i

rouredes. Passem un encreuament de

pistes i seguim amunt, al sud oest, fins a

Sant Julià d'Uixols, (romànic s. XII molt

reformat) (35 min). El nucli està format per

l'església i la rectoria adossada, el
cementiri i un bonic oratori. És destacable,
també, un roure grandiós situat a migdia
de l'església. Estem al punt més alt del
nostre recorregut (850 m), i això vol dir una

bona vista sobretot al nord amb els

Pirineus, de teló de fons. A ponent
distingirem, a la
carena del Pererol,
els estralls de

l'important incendi
forestal del 2003. Val
la pena fer-hi una

reflexió, el que veiem

al nostre entorn parla
per si sol.

Davallem

lleugerament,
deixant unes runes

a la dreta, fins a una

pista en bon estat

que ve de

Castellterçol per El
Munt. La creuem i

agafem un corriol
molt marcat a la

dreta deixant el GR

que fins ací havíem

seguit. Als pocs
metres tornem a

girar a la dreta

passant un pou sec

i uns prats. Ens

endinsem al bosc,
molt espès en

aquest punt, i que
no deixarem fins al

Solà del Sot. El camí és lleugerament
baixador i ens porta decididament cap a

ponent. En entrar al bosc ens trobem

davant la paret de l'imponent masia del
Solà del Sot d'origen medieval. Només
cal veure els finestrals que
malauradament estan en un estat

lamentable (15 min).

Font del Pou del Prat
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Sant Julià d'Uixols

Vorejarem la casa per la dreta fins a la

pista que ve de Castellterçol, agafarem
cap a l'oest fins a la font, que està a la

dreta, al costat d'una bassa. Allà

podrem proveir-nos d'aigua. Seguirem la

pista planera fins a travessar el Torrent

del Pererol i començarem a pujar. En una

pronunciada corba a l'esquerra tindrem

dues opcions: seguir pista amunt fins a

la masia del Pererol i d'allà tota la

carena, o el que vam fer nosaltres, que
és agafar un marcat camí a la dreta que
baixa paral·lel al torrent.

És un plaer immens fer aquest camí a

primera hora del matí i sentir el cant els
ocells que fan niu en aquesta barreja de

prats, bosc de ribera i pi roig. Si us plau no

feu soroll. El camí surt a la pista que ve del

Solà del Sot, just on aquest travessa el
torrent. L'agafarem cap el nord. Trobem

�!"
�.
Fitxa tècnica:

Castell - Can Ricard 15'

Can Ricard - St. Julià d'Uixols 35'

St. Julià d'Uixols-

Font del Solà del Sot

Font del Solà del Sot -

Cruïlla de pistes
Cruïlla de pistes - La Balofrena

La Balofrena - Font del Pou del Prat 10'

Font del Pou del Prat -

Castell (per la Poua del Revitllat) 30'

Temps efectiu de marxa: 2 h 40 min
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una altra pista que ve de l'esquerra en forta
baixada i que deixem (25 min).
Un xic més avall una altra pista, molt

més transitada, s'ajunta a la dreta, és la

que ve de Sant Julià per El Munt.
Nosaltres seguirem planers i paral·lels a

l'esquerra del torrent. Anirem creuant

algunes línies elèctriques fins a trobar

una marcada pista a la dreta que baixa

al Torrent del Pererol i el creua, just en el

punt que aquest s'ajunta amb el Torrent

del Munt. Uns cent metres més

endavant, trobem un corriol a l'esquerra,
molt desdibuixada, que puja bruscament

pel bosc (salva un desnivell de gairebé
des-cents metres en cinc-cents de

longitud), fins una altra pista que agafem
a l'esquerra.

Som a la Balofrena (20 min), i tornem a

tenir una vista espectacular. La pista

ressegueix un conreu, i al final d'aquest
surt un corriol que baixa decididament a

llevant, primer per un bosc espès i

després saltant unes feixes tot

resseguint una tanca electrificada per
bestiar. Cal parar atenció a l'esquerra,
doncs sobtadament trobarem un corriol

que entra de nou al bosc i baixa fins a

trobar unes escales de pedra que ens

porten a la Font del Prat del Pou. Per

l'altre camí també hi arribaríem però
quedaríem penjats dalt d'una roca un xic

complicada de baixar. (10 min).

Eilloc és d'allò més bonic, una font
tancada dins d'una arcada de pedra, taules

i bancs de pedra, i una bona vista de

Castellterçol i el Castell. Sortim de la font

cap l'est per un camí encimentat que ens

porta fins a la cruma on havíem agafat la

drecera del Ricard, però ara anirem cap a

les plantacions de jardineria deixant el
Castell i l'ermita a la nostra esquerra. Si
estem cansats podem acabar en aquest
punt la nostra ruta desfent el camí d'inici,
però val la pena seguir cap al fons de la vall
i pel costat del torrent i d'uns conreus

poder arribar fins a la Poua del Revitllat, un

pou de glaç en molt bon estat de
conservació.

Des d'aquí un corriol a l'esquerra ens

portarà, en pujada, fins al Cassuc,
bonica masia a l'entrada de

Castellterçol. Ara tindrem dues opcions,
anar recte i entrar en els carrers de una

zona residencial fins al centre del poble o

un cop passat el Cassuc podem desviar

nos a l'esquerra per un camí ample, que

per darrera dels xalets ens portarà de

nou al Castell. La vista sobre aquest és

molt maca des d'aquest punt. D'una

forma o altra, nosaltres donarem per
acabada la nostra ruta a l'aparcament
del Castell. (30 min).

15'

35'

20'

Punt d'arribada

Per acabar volem agraïr la participació del corredors, la presència dels controls, i la col-Iabo

ració dels estaments i empreses que han fet possible, un cop mes, la Marxa Sants.

Han col-laborat:

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell Municipal de

Sants-Montjuïc, FEEC, UEC Consell General, FC Barcelona, Esportiva Aksa, Perfumeries Marionnaud,
El Corte Inglés, Coca Cola, La Caixa, Caixa de Catalunya, Fotomecànica Velfilmsa, Capitania IV Regió,
UEC de Sants Junta Directiva i Petjades i Rodes.



(Lliure)

(tel. 977267 128/617 808 816 )
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.
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(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 Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BIT, Excursions,

Senderisme.

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

Passejades, Espeleologia.

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: a nivell del mar.

o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.

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

'Obert només la temorada d'estiu .

...
.

o Altitud: 20 metres.
o Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.
o Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
o Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

i menjar casolà).
o Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.



 



Un viatge en bicicleta per I'Himàlaia comporta un munt de molèsties i algunes
despeses als aeroports per arribar a tenir la teva bicicleta en bon estat i en el punt
de partida. Però, això, encara és poc cosa comparat amb els tràmits burocràtics i

amb les petites mentides que calen perquè les autoritats xineses que ocupen el

Tibet et deixin viatjar autònomament. Superat tot plegat només resta pedalar, ... i

ja no et sembla tan difícil!

L'altímetre baromètric del

rellotge indicava una altitud de
només 5.185 m malgrat que
arribàvem a la carena on haví
em de trobar el coll de Khar

dung La, al Ladak, el Tibet
indi. L'altitud molt menor de la

prevista podia ser conseqüèn
cia del fort anticicló que ens

acompanyava aquell dia de

meteorologia esplèndida. Els
baròmetres tenen aquestes
limitacions. Ja ens havíem

empassat un desnivell d'uns

Com que muntar en bicicleta
ens treu, 'literalment, els peus
del terra, i pensàvem pujar al
més amunt possible, vam ano

menar el nostre projecte
Pedalsalcel. És la feina feta pels
tres companys que hem bus
cat el lloc més alt del planeta
on es pugui anar sense motor

ni tocar de peus a terra sinó

pedalant. Ho hem acotat deli
beradament als camins real
ment aptes per a circular-hi, el

punt més alt dels quals és, lògi
cament, un coll. Ara tenim la
satisfacció d'haver ascendit i

mesurat amb precisió un coll
ciclable que probablement és
el camí per a vehicles més alt
del planeta: el Semo La, 5.565

m, 206 m més alt que l'anterior
record Guiness, el Khardung
La, que ha resultat mesurar

5.359 m en lloc deis 5.602 m

que erròniament encara figuren
a molts llocs.

1.800 m pedalant en pujada
contínua i teníem ganes d'arri

bar. Un darrer revolt a la dreta i

ens vam trobar davant de la

vall de Nubra. Havíem acabat

localitzant i pujant dos grans
colls l'estiu del 2005 després

d'una llarga tasca de recerca i

molts kilòmetres a les cames

pedalant pels camins més alts
del planeta els estius de 2002

i de 2005. Vet aquí la història.

un reportatge sobre la zona de

Carme Sales.

Punxada inoportuna en un tipic paisatge del Tibet central

El nostre primer viatge al Tibet

va ser l'estiu del 2002. Vam

empaquetar les nostres bici

cletes amb destinació al Nepal
i a Lhasa. El nostre objectiu
era pedalar per la que pensà
vem que era la ruta més alta

del món, la Friendship High
way, que connecta Lhasa,
capital del Tibet amb Katman

dú, capital del Nepal. En a

questa mateixa revista, en el

número 319, ja es va publicar

Pocs llocs han estat tan aûlats

de la resta del món com el
Tibet. Això afegeix un al-lleient

a qui vulgui recórrer en bicicle

ta aquest desolat país. L'exo

tisme s'agraeix, ja que la man

ca d'oxigen (en el nostres

recorreguts teníem aproxima
dament un 50-60% del dispo
nible a nivell del mar), de
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comoditats i de menjar, fan

que no sigui un lloc on fer viat

ges de plaer, i menys encara

sobre una bicicleta. És una

experiència dura en la qual
sempre deixes una part de tu

mateix, 7 kg en el nostre cas.

Durant un any vam consultar

mapes i llegir relats, vam gau
dir del viatge abans de co

mençar-lo. Amb molta il·lusió
com vam iniciar el que ens

semblava una gran aventura.

cOn ù d co[[ mi:s. aft

ddmón?

Ja a l'avió de tornada del viatge
del 2002 ens preguntàvem si
era el Gyantso La, amb els
seus 5.220 m. lla resposta, en

estudiar el tema a Barcelona,
resultà ser negativa però confu

sa; ningú no sabia amb garan
ties ni precisió on eren els

grans colls ni la seva altitud.
Durant molt de temps vam tor

nar a buscar en els relats dels

viatgers, en les fotos del satèl·lit

Landsat, en les dades del
model d'elevacions mundial

generades gràcies als vols dels
transbordadors nord-americans

Xavier Romero al coll del Semo La, S.S6Sm. Un triomf de la voluntat arribar-hi amb sorra al ronyó

(SRTM), oo. al final de l'estudi
teníem localitzat un coll oficial
ment més alt, Khardung La, de
5.600 m, i uns altres colls

menors. Però en fer distintes

comprovacions amb el SRTM i

contactar amb viatgers, ja vam

16 excur iorusrue
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estar quasi segurs que el

Khardung La no tenia l'altitud

que deien els Indis del Ladak,
sinó uns 250 metres menys, un

error brutal. Essent així, hi havia
diferents colls ciclables proba
blement més alts al Tibet.

El 2005, saturats d'estudiar

fotografies aèries i mapes,
vam tornar al Tibet. Lhasa
estava ben transformada pels
xinesos, arraconant-se el tipis
me tibetà en un sol barri, cosa

que la propera arribada del

ferrocarril encara empitjorarà.
Una llàstima. Vam passar 3
dies aclimatant-nos a l'altitud
abans d'encaminar-nos en

direcció al Tibet central, una

zona menys coneguda. No

exagerem en dir que el domini
de la cultura tibetana és gaire
bé tan gran en superfície com

els Estats Units!

Vam començar a pedalar a

Latze, darrer punt comú amb
el viatge de 2002. A les zones

rurals encara es conserva la
forma de vida pròpia del país.
Dies més tard, deixàvem la

pista que continua cap a l'est

per anar al Kailash (muntanya
sagrada per diferents religions)
i nosaltres pedalarem cap al

"Només" calia encertar el més

alt, anar-hi i mesurar-lo amb
molta precisió. En acabar

també mesuraríem el Khardung
La (í ndia), amb el mateixos cri

teris geodèsics. Llavors la com

paració seria irrefutable.

nord, en direcció al

ChangTang, la meitat buida
del Tibet.

Pel camí vam acampar a la

zona de guèisers més alta del

món, a uns 5.000 m, on

podies posar una de les mans

en aigua freda, mentre l'altra

mà no podia aguantar la calor
d'una altra bassa d'aigua
calenta. Malgrat el fred allà
vam poder fer un llarg bany
d'aigua calenta. El problema
era sortir de l'aigua!

El dia següent vam resseguir
durant 25 km un enorme llac,
el Takyd Tso, a 5.100 m, d'ai

gües una mica salades com

tants llacs endorreics al Tibet

que es van salinitzant lenta
ment amb el pas dels mil·lenis.

Allà un dels companys va tenir
la mala fortuna d'orinar sang a

causa de la formació de sorra

al ronyó. El dolor se li va allar-



gar durant els 6 dies de l'as
censió al Semo La i les etapes
per aquelles contrades de sòl
tan irregular. Aquell 14 de juliol,
el dia de l'ascensió i mesura del

gran coll, vam fer 73 km per
sobre els 5.100 m, una bona

pallissa. Realment la il-lusió

ajuda molt en les muntanyes.

L'ascensió al Semo La la vam

fer en un dia rúfol, de fort vent.
La darrera hora ens vam haver
de posar tot l'equipament de
fred i tempesta, una murga per
pedalar. Pujant no vam posar
els peus a terra, ja que
aquests colls gegantins són de

pendents relativament suaus,

perquè són antigues vies de

comunicació, com ara, en el
nostre país, el coll de Tosses o

la Bonaigua.

AI coll vam prendre moltes

dades dels satèl·lits i les vam

gravar en un GPS professional
durant una hora, per tenir pro
ves irrefutables a la tornada.

La tornada al Nepal la vam fer

'expulsats' per les autoritats
xineses amb el paper de 'vio

lators' sense permís en zones

prohibides i amb la multa a la

butxaca. Vam aconseguir ser

expulsats per una drecera que
travessa el parc nacional del
Sisha Pangma, bonica però
molt ventada i plena de rocs i
sorra que va acabar amb la
meva paciència.

Un cop vam haver baixat al

Nepal per un tram d'una gran
bellesa i fort desnivell, a

Kathmandu dos deis com

panys encara vam volar a l'ín
dia per pujar i mesurar el

Khardung La, el que es deia

que era el coll més alt del món.

Aquest coll té un ambient molt

alpí i els primers 24 km d'as

censió són asfaltats, després
venen 12 km entre rierols,
neus, clots... i la confirmació
del GPS gairebé perfecta dels
nostres càlculs fets a Barcelona
davant de l'ordinador.

Després de descansar un dia a

Leh encara vam travessar

I'Himàlaia cap al sud, 500 km
des de Leh fins a Manali, supe
rant altre cop colls de més de
5.000 m. En una de les etapes
vam trobar un grup de cata
lans, gens estrany ja que per
exemple enguany 6 grups de
catalans (que sapiguem) han

viatjat pel Tibet xinès en bicicle
ta cap a Kathmandú!

Quan escric aquestes línies
encara no hem completat el
reconeixement internacional de
les mesures, però només és
qüestió de tenacitat i temps.

Volem reconèixer públicament el
desinteressat ajut de la Dra.

Térmens, de l'Institut Cartogràfic
de Catalunya, del Dr. F.J.G.

Matesanz, del Instituto Geo

gráfico Nacional. La resta d'a

juts rebuts, que no són pocs,
estan detallats a www.pedals
alcel.info Ha estat un projecte
resultat de la suma d'esforços.

Nom:

Adreça postal:

I
Subscripció a la Revista excursionisrne

11115€ 1 Subscripció 1 any
. i

6 números a l'any + un calendari :
��--- � - � �--_._-- ----�--�-

-
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11145€ 1
Subscripció 3 anys
6 números a l'any + calendari
+ un cap de setmana* en un refugi
guardat de la UEC**
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- --------------�-_____/

*Inclou: 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars

**Xalet de la Molina (Cerdanya) / Refugi del Rebost (Brguedà) / Refugi del Caro (Baix Ebre)

�gnoms: �__���--------------------------�------�

Població: '--�--------------��------------_ Comarca:

Tel: Fax: ....._ � --. Codi postal:

DNI:Correu electrònic:.L- �_------------�----------------------

Dades bancàries:

Signatura:

Data:

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

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1 r 2a - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

e-mail: excursionisme_uec@yahoo.es



E I pare nacional del Gran Paradiso està
situat al sud de la regió autònoma Vall d'Aosta i
al nord de la província de Torí al Piamont, al
nord oest d'Itàlia. Ocupa, actualment, una

extensió d'unes 70.000 ha.

Fent una mica d'història del parc, diríem que va

començar quan en Î 856 el rei Victor Manuel II
va declarar Reserva Reial de Caça una extensió
de 22 km (2.200 ha) per protegir la cabra

alpina el stambecco, precisament símbol del

pare. El Î 920, Victor Manuel III ho va donar a

l'Estat i dos anys més tard es va declarar com

a parc nacional. El Î 972 es va agermanar amb
el limítrof parc nacional francès de la Vanoise.

Comprèn les valls de Rhêmes, Valsavarenche i

Valnontey-Cogne per la banda d'Aosta i les
Valls de l'Orco i Soana pel Piamont.
Indubtablement les més conegudes i

freqüentades són les primeres, especialment
per la proximitat i accessibilitat al parc.

El pare nacional del Gran Paradiso té gairebé
50 glaceres, Î Î refugis alpins i 450 km de

senders on es poden veure marmotes, isards i
sobretot les cabres alpines, en especial el
mascle amb la seva gran cornamenta, espècie
de cabra que va estar en perill d'extinció a

principis del segle XIX.

L'opció triada per conèixer l'indret ens va dur a

apuntar-nos, l'estiu passat, a un randonnée tipus
sac /èger o journée, és a dir, que et porten
l'equipatge i tu només duus la motxilla del dia.

L' organització de la Compagnie des Guides de
Chamonix (www.chamonix-guides.com)
travessava el parc d'oest a est. En total, un petit
grup de 8 persones (3 catalans, 3 russos

vegetarians, un belga i el guia, Sébastien, que

parlava molt bé l'espanyol) amb el suport d'un

minibus que ens portava l'equipatge durant

l'etapa conduït per la Isabelle.

18 excurslonisrne
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Coll Bassac Déré, 3.085 m, camf del Refugi Benevolo

Vista del Gran Paradiso des de la punta Tuf 3.393 m.



Cal seguir l'Alta Via 4 o HRG

(Haute Route Glaciaire) les 3 primeres etapes i part de la 4a. i l'Alta Via 2 per la resta de la jornada

1.- Surier (1.785 m) - Refugi Mario Bezzi (2.284 m) (1 h 45')

A la vall de Valgrisenche, entre
les aldees Surier i Usellières,
just en una corba de la pista
que els uneix hi ha un pal indi
cador que assenyala la ruta a

seguir. És a dir, l'Alta Via 4

o HRG que prové del Coll
de Mont, fronterer amb Fran

ça, i continua fins al Refugi
M. Bezzi, el nostre destí del

primer dia. El Refugi és ampli i

molt acollidor, al costat d'un

petit estany, que té com a teló
de fons la carena i glacera del

Sassière, tancant la vall.

Després de dinar al refugi i

enlloc de fer la migdiada vam

fer la digestió pujant per un

corriol de fort pendent fins al
Lac de Vuert (2.640 m) (1 h)
que té al costat mateix la gla
cera di Chamois.

Vista retrospectiva del Mont Blanc

2.- Refugi Mario Bezzi - Col Bassac Déré (3.085 m) (3 h 30') - Lago Goletla (2.706 m) (4 h 30') - Refugi Benevolo (2.285 m) (5 h 30')

Llac de Goletta amb la piramide de la Granta Pared

Aquí hi ha l'alternativa-itinerari

12b- d'anar al refugi Benevolo,
pel Coll Bassac (3.150 m) en

unes 3 hores. És més directe

però menys interessant. No

saltres vam escollir seguir la

HRG fins al Coll Bassac Déré,
tenint a la nostra dreta l'im

pressionant glacera de Gliaret

ta, presidida per l'agulla de la

Gran Sassière (3.751 m).
L'arribada al coll va ser molt

gratificant ja que per primera
vegada ja veiem el Gran

Paradiso. Aquí és recomana

ble, si la neu i el temps ho per

met, fer la Becca della

Traversière (3.337 m) (45'), ja

que és un excel-lent mirador

sobre el proper pare nacional

de la Vanoise; a part d'una

visió general dels Alps (Mont
Blanc, Cerví, etc.).

Després de baixar per unes

congestes de neu arribem al

llac, on tenim la piràmide de la
Granta Parei (3.387 m) amb la
seva glacera de Goletta. Si al
matí vam tenir un temps molt

bo, a la tarda vam haver de

baixar corrents fins al petit
refugi del Benevolo, ja dins

dels límits del parc nacional,

per no patir la tempesta que
ens venia a sobre.

3.- Refugi Benevolo - Col Rosset (3.023 m) (3 h) - Estanys Rosset-Leita (4 h) - Refugi Savoia (2.534 m) (5 h)

L'endemà va lluir el sol de nou i

vèiem tota la vall de Rhêmes i
al fons el Grand Combino Des
del refugi, aquesta vegada amb
l'Isabelle com a guia, vam aga
far un corriol en direcció nord

per la dreta de la vall, per pros
seguir per l'Alta Via 4 fins a arri
bar a l'Alpage la Grande
Vaudala (2.338 m) (1 h) (itinera
ri 13A). Més endavant, vam

creuar el torrent de Vaudala per

agafar el sender de la nostra

esquerra i enfilar-nos per un

fort desnivell fins al Coll Rosset.

El darrer tram va ser durillo per
què el corriol estava relliscós ja
que encara quedaven restes

de la calamarsada del dia ante

rior. Un cop al coll, vam tornar

a veure mig ennuvolat el mas

sís del Gran Paradiso i a sota

nostre, part dels llacs que pas
saríem poc després.

Vista des del Coll Lauson

A l'estany Leita, tenim davant a

la punta Basei (3.338 m) amb la

seva glacera. Tot seguit, vam

passar per l'estany Rosset i final
ment peillac Nivole, on a la vora

hi ha el refugi Savoia, en el

moment que va caure una altra
tromba d'aigua. Tot just a les 4

de la tarda com el dia anterior.

Val a dir que el Colle del Nivolet -

a piedi tra le nuvole- és el punt
d'accés des del sud del parc
nacional. Aquí hi arriba la carre

tera procedent de la vall d'Orco

(província de Torí). Hi ha una línia

d'autobusos, la GTT, que fa

Pont Canavese-Ceresore Reale i

que arriba durant els mesos de

juliol i agost fins al coll i al refugi
pel Lago Serrù. És, dones, un

punt ideal per accedir al magnífic
Plateau de Nivolet o Rosett,
zona de nombrosos estanys
com s'ha constatat.
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4.- Refugi Savoia - Col della Mento (2.795 m) (2 h 30') -lago Djouan (2.515 m) (3 h 15') - Eaux Rousses (1.632 m) (5 h 30')

Vam sortim del refugi a les 8
amb bon temps com quasi
sempre, i vam seguir la pista
de terra en direcció nordest

(prohibida la circulació de vehi

cles) com si anéssim al poblet
de Pont (Valsavarenche). Al

fons, ja vèiem el Grivola (3.969
m) i retrospectivament, a la

nostra esquena, al sud, la Pta

Basei, el llac i coli del Nivolet,
Cima del Carro i Levanna. Al

cap d'una hora, vam desviar
nos a la nostra esquerra (itine
rari 9) i vam pujar per un corriol
de fort pendent (30'), on tro
bem un desviament (it.3 a) que
baixa directament cap a Pont

però que deixem. Continuem
tot recte per l'itinerari 9, el qual
ja planeja a una alçada de
2.600 m com un gran mirador
natural (beldevère) sobre tot el
massís del Gran Paradiso (des
del Ciarforon fins al Grivola) i a

sota el poble i el càmping de
Pont (situat a uns 30 km

d'Aosta) i amb
els binocles es

distingeix fins i tot

el rifugio Vittorio
Emanuele.
Realment sensa

cional encara que
una vegada més
els núvols co

mençaven a ser

amenaçadors.
Després de més
d'una hora de

corriol, aquest
baixa fins a la Vali
de Meyes, per
creuar el seu

torrent i tot seguit començar a

pujar fins al coli (30'). Des d'a

quí ja es veu el llac (45'), i
davant nostre, mig tapat, el
Grivola i el cèlebre coll Lauson

(3.296 m).

Aquí ja ens trobem l'Alta Via 2

(provinent de Bruil -Rhemes
Notre Dame-). La seguim i ens

trobem l'Alpe Djouan i més
avali la Casa Real de Caça
Orvieilie (2.165 m) (1 h) que
utilitzava el rei V Emanuele II.
A partir d'aquest indret tan

bucòlic, el sender baixa enmig
del base fins a arribar al poblet
d'Eaux Rousses (1 h 15'), a la
mateixa vali de Valsavarenche,
on ens esperava el nostre

hotel. Afortunadament, el

temps va aguantar i només va

ploure una mica al vespre. Per
cert, el nom del poble ve de

l'aigua amb color de ferro que
hi ha a la zona.

5.- Eaux Rousses - Alpage levionaz Inferior (2.289 m) (1 h 30') - Collauson (3.298 m) (5 h) - Refugi Vittorio Sella (2.584 m) (6 h 30')

I a la fi, arribà l'etapa reina, la
més dura, la més espectacu
lar, la del famós coli Lauson, el
coli de randonnée més alt de
la regió, el qual té la mateixa

alçada que el Vignemale; però
amb un desniveli de més de
1.600 m! Amb aquestes pers
pectives, els russos van aban
donar. Un d'elis, el pare, tenia
el genoli fomut i els seus fills
no anaven gaire sobrats d'e

nergia. D'alguna manera, això
ens va afavorir perquè vam

anar al nostre ritme i, fins i tot,
de propina vam fer un cim, la
Punta del Tuf, un 3.000. Del

poble, sortim, creuem el pont
del riu Savara, que baixa per la
vali de Valsavarenche, i vam

trobar el camí que s' enfila

cap amunt (primer ens vam

trobar un indicador que ens

posava 4 h 30' i al cap de 5'
ens en vam trobar un altre

que posava 5 h fins al coli i).

El sender és preciós i passa
per un bosc de mélèzes i d'a
vet roig (picea abies) fins que

s'acaba, i es troba una cape
lla, i uns metres enlià, la caba
na Alpe Levionaz Inferior

(2.289 m) (1 h 30'). Després
d'una aturada per fer alguna
fotografia a l'altra banda de la
vall -camí fet el dia anterior-
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vam reprendre la marxa amb
bon ritme fins a arribar a una

cruûla (la de la dreta, cap al
Levionaz Superior -2.648 m).
Vam agafar el camí de l'es

querra, ens vam trobar una

gran roca i vam començar a

veure a la nostra dreta la neva

da silueta del Gran Paradiso i

davant nostre, la impressio
nant pujada final fins al coll.
Dalt del coll la vista a banda i

banda és espectacular (a l'al
tre costat ja vèiem la vali del

rifugio V Sella i la Torre del
Gran S. Pietro (3.692 m), el

qual no deixaríem de veure

fins a arribar al final del nostre

randonnée.

Com anàvem bé de temps i la
météo acompanyava i per pri
mer cop no existia perili de
pluja, el nostre bon guia
Sébastien d'acord amb el

grup (el belga i els tres cata

lans de la UEC) vam decidir de

pujar el Tuf (3.393 m) (20').
Des d'aquí, la vista encara era

lògicament millor, i podíem
veure ben a prop el Gran
Paradiso (4.061 m), al SO, la
Cima di Entrelot (3.430 m) i al

fons, fins i tot, es veien les

muntanyes de la Vanoise, com

la Grande Casse. I a l'altra

banda, al nord, la Grivola

(3.969 m) i al nord -est, el Mt.
Emilius (3.557 m).

Ja de baixada, vam començar
a veure els bouquetins i a

mesura que ens apropavem al

refugi, encara els teníem més
a l'abast de la nostra càmera,
cosa força complicada fins
aleshores. El rifugio VSeila és
molt turístic, molt concorregut
(161 places), ja que està relati
vament proper al poble de

Valnontey (2 h 30' de pujada).
Té l'atractiu de veure de ben a

prop els bouquetins i les vistes
sobre el S. Pietro són excel
lents. A més, aquí, es troba
també l'edifici dels guardes
del parc.



6.- Refugi V. Sella - Valnontey (1.667 m) (1 h 50')

L'endemà, com que el nostre

guia va veure que el grup era

marxós, enlloc de baixar direc
tament per l'Alta Via 2 fins al

poble; el que va decidir és visi

tar el petit estany del Loson

(30'), on queda reflectit el
S.Pietro (recomanable fer l'ex

cursió a la tarda per fer fotos,
ja que el sol queda a l'esque
na). Per anar-hi, es creua el
torrent i s'agafa el sender del

Casolari dell'Herbetet. (2 h 30'
fins als xalets) (it. 1 8b).

Posteriorment, vam baixar fins al

poble, amb el S. Pietro sempre

omnipresent. D'allà seguint l'Alta
Via 2 s'arriba a Cogne (30') i si

seguíssim 2 dies més l'acabarí
em a Champorcher (1 .422 m),
poblet ja fora del Pare. A Cogne,
poble molt turístic, i amb l'última
visió del Gran Paradiso que tan
cava la vall de Valnontey, vam fer
les compres de souvenirs i pos
teriorment vam agafar el minibus
fins a Chamonix tenint davant el
Mont Blanc.

Sobre la Vall d'Aosta s'ha de
dir que és la regió més petita
(3.300 km) i menys poblada
(120.000 habitants) d'Itàlia

que està plena de restes

romanes, castells medievals i

esglésies romàniques. Molt
recomanables -entre altres

possibilitats- 2 excursions, la

visita de la seva capital,
Aosta, considerada la Roma
dels Alps, i la pujada al Gran

Paradiso, sense oblidar de

degustar el típic formatge fon

tina, la polenta Valdostana, la

carbonada i la grolla (licor a

base de grappa, cafè i sucre)
servida amb la tradicional

"Copa de l'Amistat".

Cal remarcar també que hi ha
molta informació a la pàgina
web www.regione.vda.it/alte
vie tant de l'Alta Via 1 (sender
que va pel nord de la regió
prop de la frontera suïssa)
com de la ja esmentada Alta
Via 2 que creua el parc nacio

nal, totes dues cobertes per
autobusos (navetta) per acce-

dir als punts de partida de

cada etapa (www.savda.it).
Tant aquests senders com

l'Alta Via 4 (en fase de sortir la

topoguia ) estan senyalitzats
amb indicadors i pintura gro
ga, i no pas amb senyals
blancs i vermells pintats sobre

pedres i troncs d'arbres que
serveixen en aquest cas sola
ment per delimitar les parcel
les forestals.

Com s'ha comprovat, els
accessos al Parc es fan majo-

ritàriament per la Vall d'Aosta.

Així, en cotxe, hi ha l'autopis
ta de Grenoble-Torí-Aosta

(950 km) i l'altra opció és l'au

topista fins a Grenoble-Albert
ville i continuar per carretera

fins a Chamonix, el túnel del
Mont Blanc i Courmayeur, i

d'aquí per carretera i/o auto

pista fins a Aosta. Pel que fa
al tren, n'hi ha un de diari al

vespre que surt de Barcelona

cap a Milà amb parada a Torí i

d'aquí n'hi ha un cada hora
fins a Aosta.
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A vegades passa que objectius tan plaents com les
nostres muntanyes són poc coneguts pels excursionis
tes experimentats. Cosa que es tradueix en un cert
menyspreu, per això alpinistes fets i drets no han
ascendit mai a cims com la Torre d'Eina, el Noufonts, el
pic de l'Infern i, fins i tot, el Puigmal o el mateix Taga.
Per no esmentar d'altres com Racons, pic del Boc, pic
Rodó, els pics de Coma Mitjana, Monoliet, l'agulla
Blanca, Gallinàs, pic de Ribes Blanques, Bassibés, etc.,
topònims que com a molt, només arriben a resultar
familiars d'oïdes. En tot cas, el Puigmal, el Cambre
d'Ase, Gra de Fajol i Bastiments són l'excepció ja que
amb unes aproximacions més còmodes i amb itineraris
més difosos, d'esquí de muntanya o de canals de neu i
gel, són notòriament més freqüentats.

La travessa que aquí es proposa no és gaire habitual,
resulta llarga i depèn de la forma física de cadascú.
Certament, exigeix estar acostumat a les fermes cami
nades. Sortim trescant per l'extraordinària vall de
Planès, amb el sorprenent circ de la Conca, dominat
per les "dolomítiques" Torres d'en Xillén, i l'àmplia
vessant nord de la Torre d'Eina. S'ascendeix a dos

grans cims de la contrada, la Torre d'Eina i el Noufonts,
i es finalitza el recorregut sortint per les gorges del
Freser, en el seu tram inferior, després de descendir

per l'original traçat del camí de les Ribes. D'aquesta
manera es recorren valls, fondals i divisòries, envoltats
de grans panoràmiques i diferents marcs geològics
d'una valuosa diversitat vegetal i animal.

Alguna guia i l'aparició d'algun article en revistes

especialitzades facilita redescobrir indrets i itineraris,
més aviat tècnics, ressenyant els traçats clàssics,
sovint oblidats i poc realitzats, o detallant alguns de
nous, pocs. En l'excursionisme potser caldria actualit
zar quelcom. Aquesta manca informativa i la poca pre
sència de muntanyencs crea un atractiu, una atmosfe
ra, que és percebuda i definida per alguns com a

activitat d'aventura o per terreny d'aventura.

Curiós mot aquest d'aventura, aplicat als indrets gens

concorreguts o a ascensions tècniques isolades. És
fantàstic poder escollir entre el format esportiu, això
vol dir ràpid, o el format aventura, o tots dos. Segons
la meva opinió, que potser s'està desvinculant el sentit
de la muntanya? No sabem transmetre el significat de
la muntanya? Realment què és el que transmetem?

Tornant a l'itinerari, cal dir que a l'estiu la dificultat
tècnica és menor. Per dormir a la zona i tenint en

compte que només hi ha un petita cabana, orri de
Planès de 3 places en no gaire bon estat, és millor pla
nejar un bivac a la capçalera de la vall. Si gaudim de
temps sobrer podem fer un tomb pel circ de la Conca,
o fins i tot aprofitar per ascendir algun cim del proper
cordal est, amb la intenció de nassejar a l'altre cantó,
vall de Riberola, per gaudir de la vista, o fruir de la
posta de sol. Penseu que la segona jornada demana
matinar.

Com observareu la ressenya és una descriptiva en con

dicions estivals, però s'afegeixen algunes observa
cions en condicions hivernals. Si es realitza durant l'hi
vern és recomanable finalitzar la travessa de Núria.
També caldrà proveir-se de material tècnic, piolet,
grampons, i un coordino no estarà de més. Les raque
tes són unes bones eines, però, també, és viable fer-la
amb esquís de muntanya. La ruta és força segura pel
que fa a les allaus i són pocs els punts on cal prestar
atenció. Si hi ha vent tot plegat es complica. En cas de
vent o neu és recomanable passar la nit en un iglú.

La suma total de metres acumulats esgota. Tanmateix,
l'esforç restarà ben recompensat per les singulars vis
tes i els grans contrasts entre les feréstegues i perfi
lades valls del conflent, de vessants rocalloses amb
pics esvelts i les massisses valls del Ripollès, domina
des per terrenys i cims majoritàriament amplis, ondu
lats i suaus. Si és la primera vegada que visiteu aques
tes contrades descobrireu un nou entorn pirinenc que
us complaurà plenament. Tant és així que no sereu

reticents a torna-hi en una altra època estacional per
realitzar noves ascensions i travesses.
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Amagada. Interessant itinerari d'ascensió

amb raquetes al Cambra d'Ase.

Travessia del llogarret de Planès (barri de Cascarols) a Queralbs

Planès - Circ de la Conca - Pic i Serrat de les Fonts -Torre d'Eina - Pic d'Eina - Noufonts - Aresta del Porc
Pont de l'Escuder - Alberg Pic de l'Àliga - Coma del Clot (Font Negre) - Serrat de les Pedrisses-

Camí de les Ribes - Gorges del Freser - Queralbs.

Planès és una població decantada vers el
conflent i configurada per quatre barris. La
travessa l'iniciem a l'indret on es troba l'o

riginal església de Cascarols, en el barri
més alt de Planès, a 1.517 m d'altitud.

Anem amunt, i coincidint amb el primer gir
de la carretera cap a la dreta, prenem un

marcat sender que s'endinsa vers l'em
boscada vall de Planès. Senyals blaus,
distants, ens indiquen el bon camí.

Atenció, cal ignorar les senyalitzacions del
GR-10 que ens portarien cap a l'est, vers
les valls de Riberola i Carançà.

A poc a poc anem enfilant -nos per la ves

sant oriental de la vall, si bé un proper fon

dai, a la nostra esquerra, ens pot des
orientar inicialment. L'ascensió transcorre

per pendents regulars, i sota l'agradable
ombra d'una densa pineda. Algun corriol

creua el nostre traçat i ens pot fer dubtar.
Més amunt apareixeran marques grogues
intercalades amb les blaves.

Quan comencem a sentir el batec de les

aigües del torrent de Planès, advertim que
el terreny esdevé planer, eventualitat que
agrairan les nostres cames. Apareixen els

Remuntant la Vall de Planès, flanquejant el vessant oest del pic del Boc

primers claps de prats, barrejats entre

l'espès bosc. Ens apropem a la llera,
sense arribar-hi, i prosseguim la marxa

paral·lels a aquesta. A certa distància tro

bem una pista forestal, 1.940 m, que pro
cedeix de l'estació d'esquí de Sant Pere
dels Forcats. Es comença a entreveure no

només l'extensió d'aquesta singular vall,
sinó que topem amb un seguit de cims

que a mesura que guanyem alçada aniran

agafant forma i dimensions. Reprenem la
ruta per trobar més amunt, la cabana de

l'Orri de Planès, amb capacitat per a 3/4

places i en un estat acceptable (any
2004). A l'hivern pot estar coberta de neu.

El camí corre per entorns d'una serena

bellesa, i l'ascensió esdevé molt agrada
ble. Creuem el torrent, i al cap d'una esto

na arribem a l'estany de Planès o de la

Conca, 2.196 m. Entorn agraciat, plaent i

feréstec. La visió de la cara ° del pic del
Boc esdevé formidable, configurada per
una gran muralla que es travessada per
multitud d'esperons i canals. Alguns d'a

quests corredors ofereixen atractius itine

raris hivernals poc coneguts. Per l'orient,
un esvelt contrafort rocallós defensa l'en

trada a l'isolada vaileta de la Coma

Cal voltar l'estany per la dreta hidrogràfica, i

seguir ascendint per la vessant oriental de la
vall. Més amunt, per 1'0, apareix l'entrada en

forma d'abrupte canaló d'una nova vaileta

sense nom, que resta penjada sobre la vall.

Església de Cascarols, Planès
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Sota el pie del Boc,
el llavi que tanca

el circ de la Conca A la fi, i després d'una curta i feixuga
rampa, assolim una mena de llavi que fa de
nexe d'unió entre el serrat dels Llosers,
pics de la Conca a l'E, i el pic del Serrat de
les Fonts a 1'0, i que fa de límit pel N del
desolat circ de la Conca, 2.493 m. Solem

ne, davant nostre s'obre l'àmplia cara N de
la Torre d'Eina i les singulars Torres d'en

Xillen, que s'enlairen sumptuoses i amena

çadores tot i les seves petites dimensions,
cloent radicalment la continuïtat de la vall, i

evidenciant el passat glacial d'aquestes
contrades. Mirant cap al N el Pic del Boc
es mostra autoritari i atractiu, descarada
ment ens incita a pujar-lo. També contem

plem els suaus relleus de l'amada Serra de

Madres, magníficament enquadrada al bell
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mig de la vall. Hem descobert un més dels
molts indrets arraconats i inhòspits dels
nostres Pirineus.

Un cop recuperades les forces emprem
forta pitrada per la rocallosa carena NE del

pic del Serrat de les Fonts, distanciant-nos
de l'esperonada vessant S, senyals ver

mells mig esborrats, i decantant -nos vers

la dreta, per evitar el mal terreny i una des
tacada barra. Atenció a l'hivern, possibilitat
d'allaus. Més amunt redireccionem el tra

çat i ens dirigim vers el SO per atènyer un

àpex secundari, 2.625 m, en la pròpia
carena. Bon punt d'aturada, amb perspec
tives més àmplies de l'entorn. AI N, veiem

l'àmplia capçalera de la vaileta sense nom.

Tot i l'aparença inofensiva que mostra, en

cas de presentar-se un contratemps, evita
rem de descendir-hi. Realitzant la travessia
hivernal caldrà anar amb compte amb les

possibles formacions de cornises.

Remuntem aquest cordal, allunyant-nos
un xic de l'esbalçat vessant S, i superem
els suaus esquenalls en forma de balco
nades que configuren la carena. Els últims

metres, abans d'arribar al cim, el terreny
es redreça un xic. A la fi trepitgem el pic
del Serrat de les Fonts, 2.771 m, cim a

mig camí entre el Cambra d'Ase i la Torre
d'Eina. S'obre el panorama vers el NO.

Seguim vers al S descendint per la línia
divisòria que limita el circ de la Conca i la
vall d'Eina, evitant un petit ressalt rocallós

per la suau vessant O. S'ateny un marcat

callet, 2.720 m, que per l'aiguavés de
Planès forma una neta i marcada canal.

Pas viable amb esquís, tot i la pronuncia-



da pendent inicial, que permet accedir als

corredor de la vessant N de la Torre

d'Eina, quan es prové de la vall d'Eina.

Continuem a cavall entre les dues valls, S,
resseguint les traces d'un senderó, mar

ques blanques, sense entrebancs després
d'una acusada pujada. L'últim
tram es fa un xic en flanqueig
per evitar el rocam de la cres

ta que ens permet assolir una

elevació secundària. Vèrtex O
de la Torre d'Eina 2.819 m. A
l'hivern aquest últim tram,
sense ser gens difícil i no

comportar cap obstacle

seriós, requerirà atenció.

Des d'aquest punt es des

prèn el marcat contrafort O
de la Torre d'Eina. Superem
un suau sifó i de seguida
arribem al cim principal.
Torre d'Eina, 2.830 m, o pic
de les Lloses, o Roc de les
Lloses. Gran mirador d'àm

plies panoràmiques.

pensaments. Curiós cim aquest que fin

geix una amabilitat enganyosa, ja que és
ben rodejat per espadats i contraforts

que l'envolten per totes bandes.

Ascendim per aquests immens paratge,
intentant mantenir-nos sobre la carena i

descobert importants superfícies glaçades,
difícils de travessar sense material especí
fic, limitant la funció de les raquetes.

Ens dirigim vers l'E travessant una depres
sió, 2.734 m, pràcticament inapreciable, i
comencem a superar el ferm pendent que

ens separa del cim. El punt
més alt el trobem a l'extrem

N, Noufonts, 2.864 m. Tercer
cim de la regió i un dels
millors miradors de la contra

da. Des d'aquest punt es pot
resseguir gran part del reco

rregut realitzat, del que

queda per realitzar, i distin

gim multitud de cims i serra

lades.

Ens acomiadem del cim i baixem pel fàcil i

ampli llom carener. Les úniques dificultats
les podem trobar en la meteorologia: pre
sència de vent o de boira. Amb boira cal
drà tenir cura de fer la navegació amb

seny i no badar. Coll de la Torre d'Eina,
2.668 m. Des d'aquest punt podem apre
ciar la capçalera occidental de la vall de
Riberole formada per les comes de l'Infern
i de I' Estanyet, separades per un branc

estrebat, la cresta de I'Hereuet, on sobre
surt l'agulla de I'Hereuet. AI N, el pic Rodó

pren protagonisme i captiva mirades i

Per descendir escollim la
destacada cresta S del

Noufonts, coneguda com a

aresta del Porc. Sense camí
i per terrenys pedregosos,
perdem alçada ràpidament
fins que es torna planer, for

Bivac al Serrat de les Fonts mant una depressió cone

guda amb el nom de la
Collada Fonda, 2.246 m, que separa les

aigües de la vall d'Eina de la de Noufonts.

Compte s'hi ha boira. Llavors cal deixar la
carena que ara és més perfilada, vers el
cim del cap de Porc. Ens dirigim vers l'est

per prendre el fressat camí que descen
deix del coll de Noufonts. Això ens obliga
a creuar el torrent sense l'auxili d'un pont.
Un cop en el camí, el resseguim en des
cens fins a arribar a l'aiguabarreig de les
valls de Mulleres i Noufonts, l'indret del
Pont de l'Escuder, 2.130 m. Agradable
punt d'aturada.

d'aquesta manera anar a parar al Pic

d'Eina, 2.786 m. En realitat és un cim amb

poc caràcter, de morfologia espaiosa, però
que presenta noves perspectives. A més,
es tracta del punt d'inflexió de la llarga
carena que hem anat resseguint i que
acaba a la Cambra d'Ase. Com a peculiari
tat podem dir que reparteix aigües a tres

vessants diferents, Ripollès, Cerdanya i
Conflent. A l'est el Noufonts apareix
gegantí, massís i aparentment allunyat.
Compte a l'hivern, les ventades escom

bren a plaer les carenes i poden posar al

La Torre d'Eina i al darrere el Noufonts

excursionisme 27
332



..,

La Vall de Planés

Salvem el torrent de les Mulleres,
Noucreus, per una palanca, i continuem
descendint per l'esquerra de les aigües
que en aquest tram formen un seguit de
bonics saltants. Ens trobem la font d'en

Llorenç arran de terra; compte, tram

severament glaçat a l'hivern. Uns metres

més avall trobem un marcat revolt de la

pista d'esquí de l'estació de Núria anome

nada Mulleres. El seguim en ascens, dei
xant de banda la que, resseguint el

torrent, ens portaria a Núria. Aviat es pre
senta una breu i feixuga pujada. Tot seguit
la pista planeja. Sempre mantenint el

mateix sentit de marxa i d'alçada, passem
sota la línia del telecadira i prenem un bon
sender camí del bosc de la Mare de Déu

que s'endinsa en aquest bonic vessant.

Tenim vistes aèries sobre el Santuari. AI

cap d'una estona apareix la peculiar silue
ta de l'alberg del Pic de l'Àliga, 2.121 m.

No ens podem entretenir gaire si volem
continuar l'itinerari. El traçat transcorre per
indrets feréstecs i ben poc coneguts. Cal,
però, assegurar-nos de poder complir
horaris, mínim de 3.30 hores, i evitar d'a

questa manera problemes meteorològics
com boira i tempestes.

Deixem enrere les comoditats de l'alberg
prenent el camí que descendeix suau

ment vers el torrent de la Font Negre, E,
que travessa en flanqueig el vessant sud
del serrat de la coma del Clot, indret ano

menat Solell de la coma del Clot. Creuem
sense entrebancs el torrent de Font

Negra, 2.037 m, i amb la mateixa tònica,
tot i que ara el camí ascendeix, travessem

la vessant NO del serrat de les Pedrisses
anomenat Baga de la Coma del Clot.

D'aquesta manera atenyem un evident

replà format a l'àmplia carena del serrat

de les Pedrisses, SO, 2.095 m, que coin
cideix amb el fressat camí de Núria a

Coma de Vaca, Camí dels Enginyers. Per

sota s'endevinen els rocallosos contra

forts caients del Torn de Dalt, vers les gor

ges de Núria. Molt bona vista, especial-
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ment del Taga. Des de l'alberg és ben visi

ble tot aquest tram. A més, la morfologia
del terreny permet fer les correccions

oportunes sense entrebancs. És normal

despistar-se del camí un cop creuat el

torrent, ja que l'abundància de traces del

bestiar, que evidentment no segueixen
cap regla establerta i no entenen de

camins, ho complica.

Vers el S, s'obre una àmplia i herbada
fondalada on, si ens hi fixem, sobresurt
l'enrunada barraca de Pedrisses. Ignorem
el bon camí que es dirigeix vers l'E, i bai
xem pel fort pendent, ja sigui pel corriol
existent o camp a través per cercar la
Barraca de Pedrisses, 2.050 m. Des de
les restes de la barraca continuem bai

xant, ara sense camí, dirigint-nos vers SE.
Cal retrobar-lo més avall. Un cop engan
xat, el seguim i ben aviat travessem un

esperó. Som al camí de les Ribes o també

conegut com a camí de les Collades, un

perspicaç traçat que utilitzaven els pas
tors per traslladar els ramats. El seguim i

per acusades costes passem per prats,
torrents, esperons, sempre cercant el
millor pas i en ocasions fent marrades.

D'aquesta manera s'arriba al canal de la

central elèctrica del Freser superior, 1.620

m. Continuem davallant, vers SE, tot l'en

torn és un espectacle visual esplèndid.
Cal passar un torrent, barranc del Fossos,
1.605 m. Aquest és el punt d'inici per rea

litzar el descens d'aquest barranc que
acaba en el popular Salt del Grill. Sortim
del barranc flanquejant el declivi i sepa
rant-nos-en quan s'enfonsa muntanya
avall. Posteriorment, el camí és més pla
ner i va a cercar un pas, un collet que per
met canviar de vessant. Les Collades,
1.560 m. Bon punt d'aturada per prendre
forces abans d'encarar l'última baixada
forta. Deixem enrere aquesta carena

secundària i amb un seguit de llaçades
continues baixem ràpidament pel fort

pendent, E. Quant a la fi el sender és més

planer, coincidint amb les restes de mar

ges de pedres d'antics conreus, trobem el
camí de les Gorges del Freser, indret ano

menat les Ribes, 1 .375 m.

Seguim en descens pel camí que transco

rre per trams empedrats. Hi ha trams

tallats a la roca que no ofereixen cap
complicació. En un marcat revolt, força
enlairats del torrent del Freser, descobrim
el Salt del Grill, 1.280 m, envoltat de

parets per on cauen les aigües del torrent

dels Fossos. Ens hi podem apropar.

Continuem descendint i les nostres

cames ja comencen a demanar repòs i el
nostre estómac quelcom de vianda. A la fi

arribem a la central elèctrica de Oaió,
1.185 m. Travessem el Freser per un pont
i resseguim una pista cimentada, envol
tats d'un agradable bosc de ribera.

Pont de les Lelles, 1.135 m, a tocar el casal

marista de la Farga que coincideix amb un

marcat revolt de la carretera de Ribes de

Freser a Queralbs. Només resta ascendir

per aquesta cap a Queralbs. De seguida tro

bem l'estació del Cremallera de Núria, 1.180

m, on donem per acabada la travessa.

Flanqueig hivernal



 



Renovant la flama

RENOVACiÓ DE LA FLAMA
a DE LA LLENGUA CATALANA

UNiÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

text de Jaume Ramon i Morros
fotgrafies de Ramon FonoU

Els excursionistes de Catalunya hem pujat per
37a vegada a Montserrat per renovar la Flama
de la Llengua Catalana. Flama que simbolitza
la defensa de la nostra llengua. La llengua que

Pompeu Fabra ens va llegar ennoblida i, ara,
el patrimoni més preuat per a tots nosaltres.
La llàntia que la perpetua porta gravat un

lema que és el nostre compromís:
"L'encengué la fe, la portà l'esforç i la manté la

voluntat d'un poble".

La UEC, la Unió Excursionista de Catalunya,
que enguany celebra el seu 75è aniversari, ha

volgut que el primer acte rellevant de les

seves celebracions sigui precisament pujar
fins a Montserrat, per venerar en primer lloc la

Mare de Déu i per dur a terme un acte tan

significatiu de la nostra catalanitat i del nostre

servei a la Pàtria.

És per això que hi hem anat amb devoció i

amb el cor agraït i demanem a la Moreneta,
en aquest any del 125è aniversari de la seva

proclamació com a Patrona de Catalunya,
que la nostra identitat com a poble i com a

nació, la nostra llengua i la nostra cultura, es

puguin desenvolupar com cal per tal que per

visquin per sempre. Aquestes són algunes de

les paraules que va pronunciar el nostre presi
dent abans d'assistir a la Missa Conventual
del monestir de la Mare de Déu de Montserrat
el dia 19 de febrer de 2006.

Però, el compromís de la Unió Excursionista
de Catalunya, en fer-se càrrec de la 37a

Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana, per celebrar el 75è aniversari de la
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seva fundació, s'havia iniciat dues setmanes abans al
nord de Catalunya. Enllà del Pirineu quan prop de dos

centenars d'associats van visitar Cornellà de Conflent,
Vilafranca de Conflent, Prada i el monestir de Cuixà.
Vam fer nit a Perpinyà per retornar a Prada i encendre
la torxa de la Flama davant la tomba de Pompeu
Fabra. També vam visitar la biblioteca que porta el

nom de I'il·lustre filòleg, l'emplaçament del castell de

Rià, bressol de Guifré el Pilós. Tot plegat, acompan
yats d'Enric Balaguer, president del Casal d'Arrià, amb

qui vam celebrar un dinar col·lectiu a la sala Guifré el

Pilós de Rià amb l'actuació del grup Crescendo. De

tornada a Barcelona vam dipositar la Flama en el

Consell General de l'entitat.

Del 8 al 17 de febrer la Flama va peregrinar i va estar dipo
sitada a les entitats de Barcelona, Sants, Gràcia, Mataró,
el Prat de Llobregat i Horta, en el local de les quals es van

organitzar exposicions de cartells de les Renovacions

anteriors i de fotografies pretèrites de moments i socis que

ja són història. En el dia dedicat a cada entitat es van reci

tar poesies i l'historiador Jaume de Ramon i Vidal va llegir
la conferència La /lengua dels excursionistes.

D'aquella efemèride en resta un testimoni singular, -editat

per la UEC- el treball de Jordi Mir: La Muntanya i la litera

tura de creació, llegit en l'Acte Acadèmic de la Diada de la

Renovació, acte que fou presidit per l'abat i el rector del

monestir de Montserrat, el sotspresident de la Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el president de la

Unió Excursionista de Catalunya.

Renovació vol dir repetir, per això tenim la sensació que

l'episodi ja havia passat en altres moments, com segura
ment s'esdevé en aquest article, però la tossuderia en el

tema ens ha preservat la llengua que ens singularitza i no

deixarem mai de fer-ho, la història n'és testimoni.
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5.'muntanya

SOSTRES DE TEROL

Serres de Gúdar i Javalambre
Aquestes serres bessones es troben a

l'extrem sud-est del Sistema Ibèric, ja força
a prop de la costa mediterrània. De fet, els
seus punts culminants són els "dosmils"
més meridionals i orientals de la serralada.
Entre les dues (Gúdar al nord i Javalambre
al sud) es troba la vall del riu Mijares, que
desemboca directament al Mediterrani,
molt a prop de Castelló de la Plana.

Sierra, al nord-oest de Javalambre (on hi
ha tres refugis), són els punts de partida
ideals (albergs) per conèixer les serres.

A la població de Mora de Rubielos, a mig
camí entre aquestes poblacions?, es

troba un dels castells més ben conservats

d'Aragó. D'estil gòtic (s. XIII), té planta de

quadrilàter irregular, amb quatre façanes i

torres diferents. Alcalà de la Selva en

mostra un altre d'estil romanicogòtic (s.
XII), construït sobre un d'àrab.

Es tracta de serres de relleu suau, en

general, orientades de NO a SE i d'una

longitud compresa entre els 20 km de
Gúdar i els 30 km de Javalambre. Els
cims principals, Peñarroya a Gúdar (2.019
m) i Javalambre (2.020 m), estan separats
uns 40 km.

Dues estacions d'esquí, Valdelinares i

Javalambre, i algunes urbanitzacions
d'estètica nefasta són el "producte d'im

portació pirenenc" al Terol més meridional.

Les poblacions d'Alcalá de la Selva, al
vessant sud de Gúdar, i Camarena de la Ramon Pascual
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CONQUESTES
PER A LA POSTERITAT

lionel Terray
Un títol emblemàtic que ha superat l'obra
resumeix la trajectòria d'aquest gran esquia
dor, guia alpí i expedicionari: Les conqué
rants de /'inutil. Publicada el 1961 és una de

les obres clau de la literatura de muntanya.

Foren companys seus d'escalades i expedi
cions Gaston Rébuffat, Lachenal, Des
maison, Couzy, Ravier i Paragot, entre d'al
tres figures de la seva època. La seva

extraordinària activitat es desenvolupà tant
als Alps com a les grans serralades del món.

Als anys 40 realitzà una important activitat
als Alps abans de començar els seus viat

ges arreu del planeta. Ja el 1950 participà
en la famosa, exitosa i dramàtica expedi
ció francesa a l'Annapurna, relatada ailli
bre Annapurna, primer 8. 000, de Maurice

Herzog.

Entre les primeres absolutes on fou pre
sent destaquen especialment el Fitz Roy
(1952) a la Patagònia, amb Guido

Magnoni, el Makalu, de 8.463 m, a

I'Himàlaia (1955), amb Jean Couzy i al

1962 el Jannu, de 7.710 m, també a

I'Himàlaia, com a cap d'un potent grup.
Són moltes, però, les seves ascensions,
sovint difícils, als Andes o a Alaska.

Protagonitzà amb Michel Vaucher el film

Les étoiles de Midi (1958), de Marcellchac.
La pel·lícula, que mostra l'ascens de la
cara est del Gran Capucin, al Mont Blanc,
tingué un considerable èxit comercial.

Morí al 1965 en un accident d'escalada a

les gorges del Vercors, als 44 anys, i està
enterrat al cèlebre cementiri de Chamonix.

Ramon Pascual



EL MÉS ANTIC I BEN
CONSERVAT DELS PIRINEUS

El carnaval
de Bielsa
S'ha acabat l'hivern i hem deixat enrere

una de les festes amb més disbauxa. En

els Pirineus se celebren alguns dels car

nestoltes més tradicionals en els quals es

combina el divertiment amb la mitologia
lligada al món de la muntanya. Una bona
mostra són les celebracions de Lantz,
Pau, Bielsa, Nerín, Bal de Chistau, En

camp i Prats de Molió.

De tots ells el més famós és el carnaval de la

població de Bielsa situada a la comarca ara

gonesa de Sobrarbe. Ni la guerra civil ni la

repressió franquista van acabar amb la seva

celebració i, per això, avui en dia encara con

serva molts dels símbols i figures tradicionals

del passat. La festa representa el final del
cicle de l'hivern i l'entrada de la primavera.

En el cercavila desfilen alguns dels perso

natges més característics com són les

trangas i les madamas. Les trangas són

personatges masculins d'aspecte diabòlic

que duen les cares embetumades de

negre i van guarnits amb pells, esquelles,
grans cornamentes i els característics
bastons o trangas. Precisament a cops
de bastó és com desperten la primavera i

foragiten els mals esperits. Les madamas

en canvi, són les figures femenines que

representen la puresa virginal. Llueixen

bonics i espectaculars vestits i fan de

contrapunt a la figura de la tranga.

Una altra disfressa destacada és I'amon

tano que representa una vella que porta a

collibè el ninot d'un home. Molt caracte

rístics són també els domadores que por
ten a l'onso (ós en aragonès) lligat amb
cadenes. Altres figures són el caballé, el

Garreta, la hiedra i naturalment el rei del

carnestoltes un ninot que aquí s'anomena

Cornelio. Aquest ninot de palla és el cau

sant de tots els mals que assetgen el

poble i després de rebre una bona esto

macada acabarà a la foguera purificadora.

Lluís Catasús

Fotja Família: Rallidae Espècie: Fulica atra

Es tracta d'una au força comuna a tot Euràsia. En castellà se la coneix amb el nom de

focha común i a Andalusia com a gallareta. És una espècie sedentària i parcialment
migradora, molt influenciada per situacions meteorològiques d'onades de fred i fortes

nevades. Preferentment la localitzarem en masses d'aigua grans i obertes amb vegeta
ció palustre com ara els deltes, maresmes, aiguamolls i grans llacs, però també la

podem trobar en els petits estanys dels parcs de les ciutats.

El seu plomatge és totalment negre a excepció d'un estreta franja blanca en les plomes
secundaries de les ales. El bec és blanc lleugerament tenyit de rosa i l'escudet o placa
frontal, que es perllonga per damunt dels ulls és completament blanc. El color blanc del

pic i de l'escudet contrasta fortament amb el negre del plomatge i li dóna un aspecte
molt fàcil de reconèixer. Les potes són molt robustes de color verd amb la tíbia taronja i

els dits blaus grisencs. El color de l'iris varia entre vermellenc i terrós.

S'alimenta sobretot d'herbes del fons, per la qual cosa es capbussa molt sovint. És molt

agressiva durant l'època reproductora per aconseguir un territori apropiat on installar el

seu niu. El niu pot ser flotant o estar avarat en branques mig submergides dels arbres de

l'entorn. La posta varia, entre 6 i 9 ous de color gris pàl-lid o groguenc amb taques
marrons. Amb certa freqüència efectuen una segona posta de reemplaçament.

A Espanya la població més important es troba en les maresmes del Guadalquivir. A

finals d'agost comença la migració amb l'arribada d'aus del nord d'Europa, però el seu

nombre varia molt cada hivern. A la Península la població de fotges hivernades, que

inclou les natives, pot oscil·lar entre les 50 i 100.000 aus.

Lluís Catasús

excursiorusrne 33
332



Les Corts d'Aragó rebutgen la

Iniciativa Legislativa Popular per a la protecció de l'alta muntanya

La Iniciativa Legislativa Popular per a

una llei de protecció de l'alta

muntanya (vegeu el núm. 331 d'
Excursionisme l, presentada a les
Corts aragoneses després de
recollir unes 30.000 signatures, no

va ser ni tan sols admesa a tràmit

per al seu debat.

El 15 de desembre del 2005,
després del discurs del portaveu de
la comissió promotora, es va

rebutjar la iniciativa amb els vots de
PSOE i PAR en contra de la seva

presa en consideració, l'abstenció
del PP i únicament els vots a favor
de CHA i IU. Les associacions que
donaven suport al projecte de llei
han mostrat la seva tristesa i

consternació per aquest resultat.

No obstant això, les rnobilitzacions

per frenar l'especulació urbanística
al Pirineu i l'ampliació d'estacions

d'esquí no s'aturen. N'és una

mostra la concentració duta a terme

al Portalet el 19 de març del 2006.

Es pot consultar

http://WNW. ecologistasaragon. org/ni
eve/ per a més informació.

ATORGATS LES PREMIS PICA D'EsTATS DE PERIODISME

SOBRE LES TERRES DE LLEIDA

En la XVII edició del premi Pica d'Estats els guardonats han estat

per al millor treball de prernsa escrita, amb una dotació de 6.000

euros, ha estat lliurat a Pau Echauz i a la fotògrafa Mercè Gilí per un

conjunt de cròniques reflexives sobre diversos aspectes de les
Terres de Ueida Desde Ponent de La Vanguardia .. La periodista
Anna Solana li ha estat lliurat el premi de premsa especialitzada en

viatges i turisme, amb una dotació de 6.000 euros, pel reportatge
El parque en la cumbre de su vida. Dossier Pirineo de Ueida, publi
cat a la revista Geo.
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El millor treball de ràdio, amb una dotació de 6.000 euros, ha estat

lliurat a Mònica Carrasco, Mónica Lorés i Andrea Múrcia pel
reportatge Mirades des de la Seu Vella, emès per ràdio popu
lar cadena Cope Lleida. El guardó al millor treball dels Mitjans
de comunicació de les Terres de Lleida, amb una dotació de

3.000 euros, l'ha rebut Òscar Fernández per una sèrie d'es

pais i entrevistes de Lleida TV sota el títol 25 anys del Teatre al
Carrer de Tàrrega. AI reportatge Les Pyrénées catalanes, entre

nature et culture, de Sophie Lebrun i publicat a La Libre de

Belgique, li ha correspost el premi destinat a la premsa inter

nacional, amb una dotació de 6.000 euros.

Les periodistes Gema Alcaide i Rosina d'Acquisto han recollit

el premi al millor treball de televisió, amb una dotació de 6.000

euros, pel programa Antics oñcis de l'Ait Urgell, elaborat per

l'equip de producció de Canal Viajar i emès a l'estiu del 2005.

Finalment, la periodista Cecília Lorenzo ha rebut el premi a la

Millor trajectòria, dotat amb 3.000 euros, per un seguit d'infor

maclons sobre les comarques de Lleida publicades al suple
ment d'activitats culturals i de lleure Què Fem de La

Vanguardia.

ACTIVITATS DE MUNTANYA PER ALS MËS JOVES

A punt per començar l'estiu, les colònies i les acampades, el13

i 14 de maig tindrà lloc al refugi d'Erols a Castellar de n'Hug. Es

tracta de la dotzena edició d'aquesta trobada en la qual hi par

ticipen més de trenta entitats excursionistes dels Països



Catalans. L'indret triat, el parc natural del Cadí Moixeró, és un

paratge idoni per realitzar una descoberta de l'entorn, així com

diversos itineraris i rutes.

La trobada està organitzada per l'Associació Azimut, Moviment
Educatiu d'Excursionisme Infantil i Juvenil de Catalunya, amb la
voluntat d'establir un vincle entre diferents entitats. Un encontre

enriquidor tan per monitors com pels joves i els nens que hi

participen cada any. Les inscripcions estan obertes fins al 5 de
maig. Cal fer reserva al contestador del 936832661, o al correu

electrònic azimut@feec.org, indicant el nombre de nens i grans,
l'entitat i el telèfon de contacte.

Formar part de l'Associació Azimut suposa formar part d'un pro
jecte basat en el reconeixement de la tasca educativa que es

duen a terme en les seccions juvenils de les entitats excursio
nistes. D'aquesta manera es promou el coneixement de la rea

litat de cada una de les entitats integrants. Sens dubte que I'in-

tercanvi periòdic d'informació permet una major coordinació de
les activitats i millora la formació dels monitors, recolzant-los en

la seva tasca educativa.

Les entitats i els monitors integrats en el Moviment disposen d'una
cobertura legal amb una poissa col·lectiva de responsabilitat civil
i de responsabilitat criminal adequada a la normativa actual.

ENSENYA D'OR DE LA FEEC
La FEEC ha atorgat enguany el seu màxim guardó, l'ensenya
d'or de la FEEC, al consoci Jaume Ramon i Morros. També,
entre d'altres, s'ha donat una ensenya o menció especial a la
cordada Torres-Nubiola que també són socis de la UEC.
L'ensenya d'or només s'atorga una vegada a l'any pels mèrits
en la trajectòria dins del món de l'excursionisme. L'acte d'entre

ga es converteix en una celebració, un acte social que aplega
la major part de les entitats excursionistes de Catalunya,
enguany s'ha dut a terme la dotzena edició a Taradell.

La UEC i la llengua catalana: l'onomàstica
Els noms de lloc d'Enric Moren-Rey per Ramon Boter de Palau

Enguany a la UEC celebrem el nostre 75è

aniversari. AI llarg de la nostra història

hem protagonitzat diferents episodis rela

cionats amb la defensa, la difusió i el

coneixement de la llengua catalana.

L'organització de premis literaris, la cele

bració de la festa de la renovació de la

Flama de la Llengua Catalana, cursos de

català, etc. han estat alguns dels actes de

la UEC. Per això ens volem centrar en els

treballs relacionats amb l'onomàstica rea

litzats pels membres i col·laboradors de

l'Arxiu Bibliogràfic i Excursionista (ABE) de

la UEC. Per cert.recordem que l'onomàs

tica és la ciència que estudia els noms

- propis referits tant a les persones (antro
ponímia) com els de lloc (toponímia). El

primer treball que ressenyem és Els noms

de lloc d'Enric Moreu-Rey, editat per la

UEC l'any 1965.

El Dr. Enric Moreu-Rey (1917-1992), soci

de la UEC de Barcelona, era un prestigiós
lingüista i erudit de l'onomàstica. Va ser

professor de català i de francès a l'Institut

Francès i a la Universitat de Barcelona. El

lingüista contactà amb la UEC a través de

Josep Tous i Casals, un dels fundadors i

ànima de l'ABE. La coneixença entre

Moreu-Rey i Tous vingué a tomb quan el

primer buscava fotografies d'esglésies i

imatges per a la seva tesi doctoral sobre

la devoció de Sant Martí a Catalunya.

El llibre Els noms de lloc va ocupar un lloc

destacat, en el seu moment, dins l'àmbit

de la bibliografia de l'onomàstica, tema

poc tractat fins aleshores a Catalunya.
Aquesta obra va ser superada l'any 1982

quan el mateix autor l'amplià amb el nou

títol Els nostres noms de lloc. Aquest llibre

va ser reeditat a Palma de Mallorca per
l'editorial Moll. La relació entre la UEC i

aquest prestigiós lingüista tingué continuï

tat amb la col·laboració, en forma d'arti

cles, a les revistes Senderos i, posterior
ment, Excursionisme. El Dr. Moreu-Rey,
l'any 1980, va ser el fundador i l'ànima de

la Societat d'Onomàstica, entitat que té

per objectiu fomentar l'inventari, l'estudi i

la defensa dels noms propis de la llegua
catalana, tan antropònims com topònims.

En un altre article tractarem contribucions

d'altres socis de la UEC en l'estudi de la

toponímia. Ara ens acomiadem amb les

paraules del prefaci del llibre Els noms de

lloc, editat per la UEC, de Moreu-Rey que
diluciden el perquè de l'afició a l'onomàs

tica de molts excursionites.

"Anant per monts i plans i fondalades,
l'un considera les estries brillants d'un

còdol que es daura al ponent, l'altre

observa minuciós el pas de l'insecte, un

altre compta curosament els pètals de la

flor roquera, un altre cerca amb ànsia la

remor d'un raig d'aigua pregon, un altre

espolsa expectant la cara mil'lenària d'un

tros d'argila cuita, un altre es detura a

escoltar el brogit del vent i segueix dels

ulls l'escapada nuvolosa. I un altre, en fi,
pregunta a la vall, al pla i a la muntanya:
Quin nom portes? I per què el portes?"

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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He rebut molts correus amb el nom del cim de la fotografia del número

anterior, encara que no tots eren correctes. La veritat és que entre tots

m'esteu ajudant molt amb els meus "lapsus" de rnemòria.,

Ara mateix, però, tinc una altra foto que tampoc sé d'on és. Si no recordo
malament l'objectiu d'aquella excursió era pujar un sostre comarcal, i des
de dalt d'aquest cim.. -dic cim però podria ser un turó, a una roca, a un pic,

per "SPOTY"

a un tossal, a una penya a ves a saber-.. recordo haver vist un llac a potser
era un embassament. També em balla pel cap que a prop hi havia un bonic

refugi on s'estava molt bé oo.

Per ajudar-me un amic m'ha dit que si contesto aquestes preguntes
encertaré el nom d'aquesta muntanya i m'ha assegurat que algunes de
les respostes les podré trobar dins de la revista.

1. l'únic quatre mil italià pels quatre costats

2. el punt més alt del planeta on podem arribar pedalejant
3. Anton Fontdevila n'és el seu president
4. només té 317 m però és el punt més alt del Tarragonès
5. company de Balmat en la primera ascensió al Mont Blanc (1786)
6. pels zoòlegs és una serp i pels escaladors un clau molt útil

7. cèlebre alpinista autor del famós llibre Les conquérants de l'tnutl! (1961)
8. el refugi de la UEC del Mas del Tronc es troba en aquesta serra

9. pel febrer va viatjar de Prada a Montserrat tot parlant en català

10. vara a bastó típic del Carnestoltes de Bielsa

11. de moment en aquesta zona les aus estan protegides
12. conegut salt d'aigua que trobarem de camí a Coma de Vaca

13. el Peñarroya (2.019 m) és el cim més alt d'aquesta serra de Terol

1.••••••
-

••••••
2.••••
3.•••

4.•••••
5.•••••••

6.••••
7.••••••

8.•••••
9.•••••

10.••••••
11.••••
12.•••••

13.•••••

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de maig, el nom del cim de la fotografia a l'adreça electrònica:

concurs@excursionisme.net indicant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per participant. Entre les respostes
correctes se sortejarà un cap de setmana en un refugi guardat de la UEC*. En el proper número de la revista sortirà publicat el nom del cim i el guanyador.

El cim del número anterior de la revista (núm. 331) és la Penyagalera situada als Ports de Beseit, i el guanyador del concurs és en SERGI GARCíA PERIZ,
enhorabona. A la pàgina web de la revista: www.excursionisme.net podreu consultar les respostes a les preguntes del número anterior.

*Inclou 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars en un d'aquests refugis: Xalet de la Molina (Cerdanya), Refugi del Rebost (Berguedà), Refugi del Caro (Baix Ebre).
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� Ruta de les Ermites
de Montserrat

Baix llobregat - El Bages

positiu
• per accedir a Sant Antoni cal grimpar pendents inclinats, hi ha
cordes on agafar-se

" • tot l'any menys a l'estiu

• " • • cal un mapa escala 1: 10.000 de Montserrat, com el darrer de
l'Ed. Alpina, o el més detallat i en dos fulls de les Publicacions de l'Abadia
de Montserrat.

• • inici i final al Monestir de Montserrat
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[I Via ferrada dels
Estagnous

Couserans
per la via ferrada 1 h 30 min. Per la jornada fins el refugi de 6 h a 8 h

lmIiiIim[?l·1I1.310 m de l'aparcament al refugi
• • via ferrada amb molt bon equipament de dificultat mitja-baixa, sense

passos atlètics a destacar

•
•

• arnès, baga d'ancoratge i casc

••
, estagnous (conegut com el refugi del mont Valier) a 2.240m 70 places.

Guardat del'1 de juny al 30 de setembre, i els caps de setmana de maig i

octubre. Tel. 00 33 (0)5 61 96 72 64

" • maig-octubre
• " • • aulus-les-Bains Mont Valier. Mapa 2048 OT Esc. 1 :25.000 de I'IGN

francès

per Puigcerdà, Ax les Termes, Foix i Saint Girons. En sortim per la D618

fins a Castillon en Couserans, al cap de 2,5 Km trobem a mà esquerra el

trencall cap a la vall de Riberot que seguim fins al final on hi ha zona

d'aparcament a 727 m.

� PUIG CASTELLAR

Serra d'Ancosa. L'Anoia

I'

�il:l:lllIII.:A.':l·lIIIaprox. 400 m

" • tot l'any
• ". • Anoia. Esc. 1 :50.000. ICC. No hi res millor però pot ser suficient

per l'itinerari proposat

__�_I'Alt Gaià, entre la Segarra i El Camp, d'Ignasi Planas de Martí.

núm. 4 de la Col-lecclô Azimut. Ed.Cossetània.

• • a Igualada hem d'agafar la B213 direcció Santa Margarida de Montbui i

Valls. Passats els plans de Santa Maria de Miralles trobem una cruïlla de

quatre carreteres, amb trencalls a Santa Coloma de Queralt i a la Llacuna que
és el que per la BP2121 ens acosta a aquest bonic poble en 4 Km.
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Descripció: Remirant el mapa de Montserrat un se

n'adona que hi ha moltes ermites a la vora de les quals
ha d'haver passat però que no n'és conscient d'haver

vist. Així és com neix aquest itinerari que ens duu a nou

ermites. Iniciem la caminada pel camí del funicular de

Sant Joan que en 25 min ens fa passar per l'ermita de

Sant Miquel ben conservada, però tancada i buida. De

l'estació del funicular trenquem a ma esquerra cap el

conjunt de Sant Joan. Sota les runes de l'antic restaurant

s'alça l'ermita que li dóna el nom. Cal entrar i travessar

les angunioses runes per descobrir arrapades al seu

darrere les runes de Sant Onofre, de la que en resten

parts del mur i la cistema. Tenim dues opcions per
retomar al camí de Sant Jeroni. a) seguir l'estreta feixa

de roca on som i per un pas aeri però segur fer cap a una

canal, sovint tancada per la vegetació, que s'enfila cap al

clot entre les Magdalenes on hi ha les runes de Santa

Magdalena, i d'allí baixar al peu de la Gorra Marinera,

b) desfer parcialment el camí i passar un callet sobre el

que s'alcen les runes de Sant Jaume. Del camí de Sant

Jeroni anem fins passat el característic Cigronet
i on neix el torrent de Sta. Maria canviem de vessant per

retomar cap el monestir. Passem per sota del Cap de

Mort i poc més enllà unes fites marquen a l'esquerra la

pujada a Sant Antoni. Cal superar dos trams pendents
assegurats per cordes. L'ermita, és una balma tancada

per un mur, té dos cossos i una bona cistema. Gaudeix

d'un panorama corprenedor cap el Cavall Bernat.

Retornats al camí principal el seguim aillarg del torrent

fins trobar el trencall que va a l'ermita-refugi de Sant

Benet. D'allí resseguint la base de la Trumfa i la Momieta

fem cap a un antic nucli en runes on s'alça la petita
errnita de la Trinitat. Ara davallern, fent atenció al dreturer

terreny, en direcció a Sant Dirnes, ben visible i

curiosament encastada entre dos rocs. Davant seu hi ha

la moderna i sovint habitada ermita de la Santa Creu arnb

un hortet i accés directe al monestir sobre el que s'aboca.

Nosaltres no hi podem baixar i ens caldrà retornar, en 30

min i pel camí de baix, fins al capdamunt de les escales

que van del Monestir a Sant Benet, per on baixarem.

Pasqual Garriga

Descripció: Si ja coneixeu la vall de Riberot la via

ferrada dels Estagnous és una bona excusa per tornar

hi. La pujada cap el refugi s'inicia dintre un ombrívol i

encisador bosc de faigs, falgueres i molses que a la

tardor estan esplendorosos. Passat el pla de

Masoneres el camí fa marrades per superar dues

magnífiques cascades. En unes 2 h 30 min a 3 h

arribem a la cabana de Caussis (1.859 ml darrere seu

un pal indicador ens dóna dues opcions: a mà

esquerra porta al refugi en 45 min, a mà dreta indica

el camí del port de Clauère, que prenem per fer un

itinerari circular. Passem per sobre l'estany Rand

tancat a l'est per un seguit de tallats de roca per on

s'ha equipat la via ferrada. La ferrada no té la funció

d'estalviar temps entre el refugi i l'estany Lang, ja que

un corriol que baixa directe a l'estany Rand permet fer

el trajecte amb menys temps. Té per tant una funció

essencialment lúdica. Encarem fortes marrades que

perdent altura seguint estaques pintades de privilegiada situació i millor cuina. Si l'endemà pugem

color fúcsia fluorescent. Comença per una \.� ,

al Mont Valier pot ser la cirereta del pastís
II,b" llisa amb un cable passamà" una

I �,.,�Lau d'un eap de setmana excepcional

���::�::��:;::�:::!.'::")'�"1 '-al "'",ga

roca entre les que s'escolen les aigües .

de pluja. Sortim a una mena de coll \"
després d'una nova lleixa herbada en

\
.

ascens assegurada per un passamà. No \

.

s'ha acabat, queda un segon tram tant

a més interessant que el primer. Aquí "". Cabana
···.de Caussis
'

.. �
<, ..., Ref.

:.:.::· •••...•. ���agnous o,:'

Estany
:.

Rond I
4

-�: ¿'-

hi ha trams en ascens i algun en

a demana un esforç extraordinari.

És per tant una bona via d'iniciació

descens, en cap moment extraploma

a les ferrades i les vistes sobre

l'estany Rand i la vall paguen la

ens porten a la sortida d'aigües de l'encaixonat estany pena. En acabar aquest segon tram

Lang. Tot seguit encarant el port trobem un pal veiem el refugi a uns quinze minuts. AI

indicador de la via ferrada a la qual ens aproximem, tot renovat refugi, gaudim del seu confort, Cabana
de Caussis

Descripció: La volta proposada ens descobrirà la

serra de l'Ancosa part del conjunt de les serres de l'Ait

Gaià tant oblidades del món excursionista. La Llacuna

és un poble de 800 habitants, situat al bell mig d'una

plana enlairada a 600 m on destaca la seva bonica

plaça porxada. En sortim per un vell portal en direcció

al cementiri. La pista porta a un càmping construït al

voltant del mas de Cal Marquet. Després d'un revolt

trobem el trencall que s'enfila per un bon camí

empedrat cap a l'encinglerat conjunt monumental de

Vilademàger. Entrem per el punt més baix, a través

d'una porta, al recinte emmurallat del Castell (s. Xl. El

lloc és arranjat i des d'un mirador gaudim d'un

extensíssim panorama de l'altiplà de la Llacuna. L'únic

edifici sencer és l'església romànica de Sant Pere,
d'admirable portalada. Sortim del recinte per una pista
en direcció SE, que esdevé camí i en una curta pujada
ens situa al capdamunt de la Serra de la Llacuna. Hi

trobem una pista forestal i senyals del GR 7-2 ,que

seguim cap a ponent durant 45 min tot gaudint de les

vistes cap a l'Ait Penedès. Travessem la carretera que

va a Vilafranca al callet de la Serra (820 ml i seguim la

direcció que dúiem pel camí asfaltat que va a Pontons

durant un quilòmetre i mig. Allí en un revolt distingim
el Puig Castellar amb dues antenes prop del cim.

Seguim les marques del GR, per pista primer, entre

sembrats i després prenem un trencall dret que en

pocs minuts per un bosc de pins ens porta a aquest
important mirador de 945 m. Vistes a 360°, vèrtex

geodèsic i caseta de guaita forestal. Per la pista que

duu a les antenes encarem a ponent la solitària plana
de l'Ancosa on en 35 min arribem al solitari i

sòlidament mas bastit el segle XVI sobre el que
havia estat una explotació agrícola dels monjos
de Santes Creus. Prop de l'edifici (760 ml
podem admirar el pou medieval d'on treien

l'aigua. Tanquem la nostra ruta prenent la pista
que cap a l'est fa cap a un collet que ens retorna

a l'altiplà de la Llacuna, sota mateix hi ha el

pintoresc nucli habitat de Torrebusqueta amb la

seva església. Per carretera fem el quilòmeíre i

mig que ens separa de la Llacuna.

Pasqual Garriga



Els JO millors barrancs del Pirineu
Àlex Batllori Lacueva

Col.Azimut,78
Cossetània Edùions.febrer 2006

225x120 mm; 107 pàg. bln;Jotos i croquis

Aquesta collecció s'ha dedicat intensament a

activitats a peu i en bicicleta, i ara arriba un

volum dedicat al descens de barrancs que

amplia e! panorama. És una se!ecció d'engorjats
notables, molt pràctic per tenir a mà e! bo i

millor que podem trobar al llarg del Pirineu.
Pot resultar un xic escueto

Rutes en BTT pel Baix Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà i Cossetània
Edicions

215xl05 1'1"1111; 14fitxes en color;Jotos i croquis

Malgrat el seu format més propi de fulletó de

promoció turística, la informació escueta que
contenen aquestes fitxes ens permetran traçar
uns circuits en bicicleta ben interessants per Les

Gavarres i L'Ardenya. Pe! poc detall descriptiu,
serà més aviat un recull d'excuses per incitar

nos a recórrer aquestes serres.

Montseny
Joan López
Col. Els camins de l'Alba, 4

Ed. Alpina - GeoEstelJebrer 2006

205x120 mm; 46 pàg. en color;Jotos i croquis

Baix Empordà
Joan Portell Rifà
Co! Els canuns de l'Alba, 6

Ed. Alpùza - GeoEstel,jêbrer 2006

205xJ20/11/1/; 46pàg. en c%r;jòtos ¡ croquis

Joan López resol amb eficàcia la dificil tasca de

resumir en 20 itineraris de dues pàgines les

propostes per a fanúlies en un massís tant publicat
com el Montseny. El Baix Empordà, en canvi, tot just ara amb diverses

guies s' està posant al lloc que li pertoca per les possibilitats que ens

ofereixen les seves serres per fer excursions de tota mena. En aquest cas

rrobarem rutes de costa, de plana i de muntanya.

Crestas pirenaicas. Pirineo Oriental
Pako Sánchez
Ed. Desnivel, abril 2005

190xl1O 1:"IIn; 233 pàg. color

ESTELS DEL SUD

ILA TRAVESSA

DEL MASsís DELS PORTS

er Marc Janeras i Casanova

ESCALA l:n.OOO

Estels del Slid
Editorial Piolet, novembre 2005

250xl15 mm; 1:25.000

El Collsacabra
Editorial Piolet, gener 2006

210x125 mm; 1:25.000, paper i CD

La fórmula de la travessa "de marca"
és lill recurs que s' està utilitzant per
promocionar l'ús dels refugis.Ara és
e! torn del Massís dels Ports i entre

ells el refiigi de Caro, de la UEe. El

mapa, a escala 25.000 imprès a dues

cares, ens enquadra aquesta ruta de 5

etapes, però també ens serveix d'excusa

per a altres excursions pels camins

principals.

Els Cingles de Collsacabra és el marc del segon mapa, aquest
acompanyat d'un CD-rom amb informació complementària i els
tracks d'excursions en format carregable al GPS. És un recurs que
cada cop serà més freqüent.

Croquis pirinencs
[aume Massó Torrents
Col. Pioners, 6

Cossetània Edicions, gener 2006

210x125 1"1'11'11; 135 pàg. bin

Aquests textos d'escriptura molt

encomanadissa, ens transporten
als Pirineus de fa 11 O anys, quan
eren quatre gats els

excursionistes que buscaven

muntanyes per descobrir i

cultura popular per fixar sobre

paper. El desconeixement que
tenia la ciutat de la muntanya, i viceversa, era notable i així
entenem I' èxit que aquests contes a relats breus van tenir en

aquellmoment.Va ser una publicació de notable qualitat literària

que va ajudar a apropar aquests dos móns distants.Jaume Massó

fou un destacat intel·lectual de!modernisme, per exemple
fundador de la revista l'Avenç, i amb una activitat excursionista

manifesta.

Aquesta guia va sortir l'any passat, però se'ns va fer hivern sense ocasió de comentar-la.Ara que retorna e! bon

temps cal esmenar-ho. Les publicacions de muntanya són abundoses, però quan trobes una d'excel·lent a les

mans l'alegria és immensa, perquè no és massa freqüent. Així passa amb aquesta guia de 34 crestes de! Pirineu

oriental (de! Canigó a l'Aran). Podrà. agradar més a menys la redacció, però és indiscutible que aquesta obra és

de primera qualitat, fet que d'entrada ja s'evidencia en la se!ecció dels itineraris, en la descoberta d' escalades

de nous horitzons. L'edició en color ajuda al bon resultat, i entristeix dubtar que potser no s'hi hagués
apostat d'igual forma des d'una editorial catalana. Quan un llibre traça itineraris pirinencs més enllà de les

guies clàssiques de la primera meitat de segle XX, els presagis són engrescadors per al pirineïsta expert. Les

crestes estan en un moment de força popularitat i aquesta serà una bona eina de mà.

excurs íonisrne 39
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Objectiu qua��e
Des que en Jacques Balmat i en Michel Paccard, un cercador
de cristalls i un metge, ascendiren els 4.808 m del Mont
Blanc el 8 d'agost de 1786, l'interès de l'home per la

muntanya no ha fet més que créixer. Ja des de molt abans,
però, les muntanyes sempre havien condicionat la vida dels

pobles que s'estenien per les seves valls. Les muntanyes a

voltes han estat sinònim de protecció enfront del possible
atac de comunitats estrangeres, de pors i temors durant les

èpoques més obscures de l'edat mitjana, de curiositat per
conèixer el que hi havia més enllà dels seus cims escarpats,
fins que, de mica en mica, les necessitats comercials,
culturals i científiques hi han anat apropant l'home. D'aquesta
manera es consolida, durant el segle XIX i després d'haver
assolit el sostre dels Alps, el que avui entenem per alpinisme.

Tot i que d'això ja ha passat molt temps, i que l'avantguarda
de l'alpinisme avui en dia es desenvolupa molt lluny de les
contrades que el van veure néixer, els Alps segueixen essent
un destí altament desitjat pels practicants d'aquesta activitat,
tant pels qui hi posen a prova llurs forces a fi d'entrenar-se

per a les grans expedicions, com pels més modestos que
només pretenen seguir els passos, sentir i contemplar, el
mateix que els pioners ara fa des-cents anys, això sí, amb un

material, equipament i infraestructures que res tenen a veure

amb els d'aleshores.

Ara que s'acosten els mesos de més bonança meteorològica
i en què normalment hom disposa de més temps lliure, és
un bon moment per plantejar-nos allò que no tenim tant a

l'abast: un quatre mil. Si no volem sortir del continent, el més

pròxim que tenim per assolir el nostre propòsit són els Alps, i
com sempre, lnternet ens hi ajudarà:

D'entrada i per situar-nos, seria bo tenir a mà una llista de

tots els quatre mils. Això ho podem trobar a la pàgina de la

Federació Francesa de Muntanya i Escalada

www.ffmeJr/alpinisme/4000/index.htm. En total 128 cims de

més de quatre mil metres repartits en 82 de principals i 46 de
secundaris al llarg de sis zones o massissos: Bernina,

40 excursionisrne
332

Oberland, Ecrins, Gran Paradiso, Mont Blanc i Valais. A partir
d'aquí ja podrem posar en el nostre cercador el nom de

l'objectiu escollit: informació en trobareu i força.

A la clàssica www.madteam.netlrutas/zonas/2.Alpes/ hi
trobem un bon recull de rutes pels massiss6S alpins. A

destacar les ressenyes de les vies normals de l'anomenada

trilogia alpina: Mont Blanc, Cervino i Oufourspitze al Monte
Rosa. Altres ressenyes interessants són les del Monch,
l'Obergabelhorn, el Zinalrothorn, els Ecrins, les Grandes

Les "4000" des Alpes
Depuis ta conquête du MonlBlanc en 1786, les plus hauts sommets des Alpes,
pulsdumonde,sontdevenusunvérJlablalerralndejeueld'avenlurspaur
l'homme.unJeuauquelchacunpartlclpeaveCdesrègleseldesmotivalions
di1Térentes. Certains parcourent ra montagne pouryvivre les plus beaux levers de

soleil, d'autres vont au bout c'eœ-même el ne font que des voles extrâmenent
tnmcues ... Certains enfin ont une âme de coliecUonneur. Le jeu est alors de gravir
lous les sommets d'un rnasslt ou IDUS les plus hauts rochere par exemple ...

FQnnation
�
�
St'g".tcurfuS
!WW<

Dans eel esprit, re premlerà
rendrepopulalrel'ascenslondes
sommets alpins de plus de 4000
mènes estkan arcorc.né

â

vterme en tüsa.un ceeeicné qur,
êreue oe za ans.s'anauus

è

l'ascenslondelaOrande
Rocheuseeldel'AlQullledu
Jardlnréusslsantalnsl son
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élargie, révisée, remodelée. On
otsüncue oéscrmars eeneree
Alpes�dépassantles
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Jorasses ... totes elles acompanyades de plànols senzills però
entenedors i de fotografies dels llocs més significatius.
A la poc vistosa www.hyparion.com/web/informacio/
muntanya/alpes.htm, el més interessant que se'ns ofereix és
la llista de tots els refugis alpins amb telèfons de contacte, així
com amb les dades GPS d'un gran nombre de punts
estratègics de les ascensions alpines.

L'atractiva www.somoaventura.com/rutasAlpes.php ens

proposa unes quantes ascensions més, mitjançant fitxes
breus que ens informen sobretot de l'accés, la cartografia, els

horaris, els desnivells i les dificultats, entre d'altres
informacions.

La veritat és que no hi ha un gran nombre de webs

generalistes dedicades exclusivament al tema que ens ocupa,
però si ja teniu clar el vostre destí només heu de concretar

una mica més i escriure al cercador els topònims de la zona

que penseu visitar. Informació no us en faltarà, això sí,
practicareu una mica d'idiomes.

Bona ascensió i no oblideu la botella de cava català si és el
vostre primer quatre mil!

\AlWW
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez

� T�4 k � UJl·�
� 1. Itineraris pels Cingles del Berti
q des de Riells del Fai.

� UEC de /a Vall de/ Tenes

2. Itineraris en BTl per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet i XavierSa/eta

3. Itineraris del Romànic al Bages
E/iseu Peidró

......

932849816
http://www.multicen.com

M.UL TICEN
DENTISTES

Ara vostè i la seva família poden gaudir d'una sèrie d'avantatges
i descomptes que li ofereixen les clíniques dentals del grup
MULTICEN. Presenti el seu carnet

Per demanar més informació o consultar la llista actualitzada de
centres i noves condicions, truqui'ns sense cap compromís o

visiti la nostra WEB.

Clíniques Mullicen a:

PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE MUNT; BERGA; GRANOLLERS; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT DEL
VALLÈS; SANT VICENÇ DELS HORTS; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA DEL PENEDÈS; VILANOVA I LA GELTRÚ; PRoviNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE MAR;
ROSES; TORROELLA DE MONTGRI· PRoviNCIA TARRAGONA: TARRAGONA; VALLS; PRoviNCIA LLEIDA: CERVERA.

Avantatges MULTICEN
- Primera visita gratuïta, sense compromís.
- Neteja bucal per 20 €.
- Fins el 20% de descompte en tractaments.
- Finançament personalitzat.



 


