
r �"".-' :...... -

: ::-� ,.. f.

,
.-

-::a... ,
. ..:..:-

s»:
.

� "'":"" -

----
-_-

_.; ' __ ,

Esç.alada e� ...gel. a
�

- l"ArgenmrfHS
-"�

.

•
.,¡l II

Et �ei15:He·W .

Cosc(jllQ�
.

_-
-_

I secret dels
.

topònims,
Montsec d"Ates

�Serrat de la Coro�



UNIÓ EXCURSIONISTA
AGRUPACiÓ ESPORTIVA

DE CATALUNYA
D'ALPINISME ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a OBO 11 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 93 323 11 93
www.uec.cat • 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
Ale: junta@uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS

Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 1012

08014 Barcelona.

httpll:personaI1.iddeo.es/uecsants
Ale: uecsants@uecsants.org

OLESA

Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa

Ale: uec_olesa@terra.es

HORTA

Pintor Mir, 16 Tenda 1

TelèfonlFax 93 358 37 40

08031 Barcelona

www.uechorta.net

Ale: secretaria@uechorta.net

MATARÓ

Nou, 29

Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró

Ale: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA

Encarnació, 131-133

08025 Barcelona

Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.org
Ale: secretaria@uecgracia.org

BAGÀ

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

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa

www.uectortosa.org
Ale: info@uectortosa.org

El PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos

08820 El Prat de Llobregat
www.gueb.de/uecprat
Ale: uecprat@terra.es

VAll DEL TENES

Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50

08186 Lliçà d'Amunt

Ale: 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 - 937591234

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 Rocío - Tel. 677828038

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, BAGÀ

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

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 postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

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

08011 Barcelona

Correu electrònic:

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



.-

núm.336
Gener-febrer 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

CoHaboradors: Toni Real, Manel Figuera, Mario

Rabasseda, Eliseu Peidró, Josep Sansalvador,
Festival de Cinema de Torelló, Ferran Suils,
Renato Intxaurraga

D· àñe l
.

R b rt M
. Bla neveraIsseny gra c I croquIs: o e aSlp '0" , .......

Reproducció digital: Tren estudi gràfic

Producció: Aleu. SA

Fotografia portada:
Pasqual Garriga
Encarant el Tuc Oriental de Marimanha, amb el
coll d'Airoto i el Tuc de Bonabé al darrere

Dipòsit legal: B-14822-75

Assessorament lingüístic: Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

....___. Delegació de l'Eixample

excursionisme

és membre de:

Pàgina web
Manteniment de la pàgina web: Maite Sastre

Prohibida la reproducció total o 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

Temps de Neu
Text de J. Tarré

8/13
Dies d'esquí a Montgarri
Text i fotografies de P. Garriga

14/17

Ensija, excursió escollida

per a raquetes de neu

Text de M. Figuera
Fotografies de LI. Catasús i M. Janeras

18/21
Escalada en gel a l'Argentérois
Text de F. Suifs

Fotografies de R. Intxaurraga

22/23
24è edició del Festival
Internacional de Cinema de

Muntanya i Aventura de Torello
Text de B. Forés
Fotografies de Fotogènia

24/26
El Teix de la Coscollosa
Text i fotografies de M. Rabasseda

30/31
El secret deis topònims, Montsec

d'Ares (Serrat de la Corona)
Text i fotografies de E. Peidró i J.
Sansalvador

des de la junta ... 2 / editorial 3 / SMS muntanya 28

notícies i activitats 34/ llengua i muntanya 35 / concursionisme 36 /

ressenyes 37 / novetats editorials 39/ webs de muntanya 40



141·rgillllili_�-------------------------------------------------------

Des del cim

Si, tot és diterent, tots els muntanyencs hem sentit l'emoció d'arribar al cim. Pe' alguns serà la fi d'un
esforç suprem, per altres una muntanya més per afegir a la llista; són tantes les sensacions que cada un

experimenta, que és difícil explicar fins i tot la pròpia experiència.

Em plau avui, assegut a dalt d'aquesta muntanya, tot sol amb la pau i el silenci que m'envolta i admirant
l'extens mar de núvols on es retallen les serralades, com si uns vaixells enormes hi naveguessin immòbils; em

plau pensar i escriure ara que ho puc fer tot sol, no sé si amb prou encert, tot el que em ve, així, a raig fet.

Abans de res, i mai més ben dit, dir que porto la UEC al cor. És el club que m'ha donat grans i bons amics,
amb el qual hem compartit llargues caminades, esquiades, escalades, travesses, expedicions i com no,

extenses reunions en les quals es repeteixen una i mil vegades les cabòries dels excursionistes per fer les
coses millor. Amb alguns ho hem aconseguit, sobretot amb els que donen suport a qualsevol iniciativa que,
amb entusiasme, algú vol tirar endavant. Sempre amb la millor bona intenció, s'erra a s'encerta però de la
mateixa manera que en una expedició alpinística, algú ha de decidir quan cal.

També a la UEC, crec que algú ha de conduir les inquietuds, les iniciatives a les decisions preses pels
màxims responsables. Així ha estat sempre. Però avui, aquí dalt, em sento eufòric, no sé per què, però es

tant com dir que aquest anagrama que porto a la samarreta de la UEC, està a dalt de tot, ja ha fet amb mi
el que jo mateix esperava, contemplo una i altra vegada la majestuosa bellesa dels cims que m'envolten.

Ara veig, encara lluny, unes persones que s'atansen i em privaran de la pau i el silenci, però hauré de

compartir el cim amb elles, talment com a la vida real allà a baix a la plana. Ens hem d'enfrontar als
problemes tots junts, per força. Ho veig des del cim i pensant que a la UEC hem fet un camí que hem de
saber aprofitar. Enfortint el patrimoni de tots tan bé com hem pogut, hem de continuar avançant.

Tenim un deute contret amb els que fa 75 anys s'abraçaren per fer de petites entitats un gran club, una

entitat forta, capaç de construir un futur i una realitat que no hem de malbaratar, tal com fer i construir

refugis, locals socials on somniar excursions i activitats diverses i portar-les a la realitat.

Moltes són les raons per les quaiS hem volgut ajudar a la UNiÓ, donant suport a inquietuds i treballs per
millorar les relacions entre tots i pressionar en defensa dels nostres ideals. La natura, els serveis de rescat a

muntanya, l'educació dels infants i joves, totes les activitats que sempre hem dut a terme, han de ser la fita
a la continuïtat del nostre esforç.

Sorprès he saludat els amics arribats al cim, antics companys d'escalada i comentem breument els meus

pensaments escrits. Estem d'acord. en la força que hem tingut tots junts pel bé de l'excursionisme.
Retorno a la vall on retrobaré les cabòries quotidianes, però intentaré encomanar el meu entusiasme, i la
meva eufòria als amics de la UEC. Caminaré amb cura de no caure, de no estimbar-me, tot sol no és com

estar acompanyat per gent que t'estima i t'ajuda com cal.

Josep Sicart i Tauler

Vicepresident de la Unió Excursionista de Catalunya

2 excursionisme



· .

eXCU1S10nlSme _

e itoria

De fa anys,
un temps reservat

per a la neu

L ne" ençuany s'ha fet preqar. Tanquem ta redacció d'aquest número sense

tenir una perspectiva clara de com pot anar la temporada; en aquest moment les

pistes encara no estan a ple rendiment. Molta gent n'està pendent bé sigui per
l'activitat econòmica o bé per la de lleure ... Els esquís fa dies que són fora l'armari.

Arribarà la neu a temps?

En diversos números del 2006 hem recollit en les pàgines d'aquesta revista articles

crítics amb promocions immobiliàries a muntanya, ben sovint associades a

ampliacions o a la creació de noves pistes d'esquí. En cada editorial ens hem fet

ressò d'aquesta lacra recorrent als Pirineus, intentant desvincular-ne l'esport d'esquí
respecte els interessos del sector del totxo. Val a dir que amb l'esquí de muntanya
tampoc som massa conseqüents; ens molesta el rebombori de les estacions, però
tendim a confluir-hi fent rutes que aprofiten el seu bon accés a alta cota ...

L'esquí s'introdueix a casa nostra de la mà de l'excursionisme, però després pren el

seu camí ben particular. I és ben obvi que entre el fora pista i l'esquí de muntanya hi

ha una bona distància, tot i que a les pistes sovint comencen a lliscar els futurs

esquiadors de muntanya. En l'esquí hi conflueixen muntanyencs bregats i els més

purs urbanites, i roda tot aquest bullici hivernal en un ventall d'actituds i situacions

molt ampli on es fa difícil saber si s'arriba realment a formar una comunitat. Però on sí

que coincideixen els pols més oposats és en un focus d'atracció: el dijous cal mirar el

Temps de Neu!

En aquest número us oferim una entrevista amb Toni Real, director de Temps de Neu,

un programa de televisió que amb els seus 20 anys de trajectòria constant constitueix

un element bàsic de la popularització del món de l'esquí en un .sentit ben ampli.

excursionisme 3
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"La neu crea comunitat"
Entrevista a Toni Real, director del Temps de Neu i Temps d'aventura del Canal 33

Text de Pasqual Garriga i Jardina Tarré, fotografies cedides per Imagina i Pasqual Garriga.

4 excursionisrne

Anem a trobar el Toni a la secció d'esports
de TV3 on s'hi mou com peix a l'aigua.
Frisós per encetar la nova temporada de
neu i, com la majoria, pendent de la mete

orologia. "Fins que no nevi no podem
començar, per tant, aquesta temporada ja
anem una mica tard" ens comenta poc
preocupat. "De fet, l'any passat va fer un

fred més prematur del que és habitual, per
tant, tampoc és tant greu que la neu arribi
una mica tard". La preocupació pel que fa
la neu és més aviat econòmica, la major
part de les estacions d'esquí han remode
lat els seus serveis per encarar el que
semblava una gran temporada, que
comença tard. Sigui com sigui el Toni treu
ferro al retard de la neu, encara que l'equip
del programa també ha vist endarrerida la
seva aparició els dijous a la graella del 33.
El Toni ens explica que "el que passa
aquest any és que la muntanya està calen
ta, per tant, les primeres nevades serviran

per refredar i quan les temperatures baixin
més ja podrem parlar de gruixos". Malgrat
no ens doni dades científiques l'actitud i

l'experiència del Toni avalen cada mot que

surt de la seva boca quan es tracta de
parlar de neu, i és que la neu i els esquis
han passat de ser una afició a una respon
sabilitat. Part del programa es dedica a

donar l'última dada sobre l'estat de les
pistes, una informació que aquest any
incorpora una presentadora atípica, la
Tuixén, una noia virtual que ens mostrarà
les pistes i el gruix acumulat a cada racó
dels Pirineus i de fora. A través de la plana
web del programa es poden consultar
l'estat de les pistes d'arreu, des del Pirineu
Oriental als Alps Suïssos passant per
Andorra.

El programa sempre ha estat a l'última en

noves tecnologies i va ser el primer espai
de Televisió de Catalunya en tenir pàgina
web. Avui en dia té servei per mòbils i
com a pioners que són, també seran els

primers a incorporar el podcasting, tecno

logia que permetrà descarregar-se el pro
grama i visionar-lo quan es vulgui a través

dell'ipod, o de qualsevol reproductor que
ho permeti, així com els telèfons mòbils
de tercera generació.

Equip del programa Temps de Neu



especialistes de la neu J
Que ningú es pensi però que el Temps de Neu el fan les màquines,
"El Temps de Neu requereix més especialització que el Temps d'a

ventura", encara que l'equip és més petit, "tothom, ha de saber

esquiar", una condició indispensable per treballar amb el Toni.
"Quan parlem del món de l'esquí parlem un idioma concret, hi ha

codis, expressions, maneres de dir precises. Fins i tot, saps, per la
manera d'agafar els esquis, qui practica aquest esport i qui no".

Òbviament, el públic del programa és entregat i fidel i el Toni mima

molt que tot l'equip "controli" de què s'està parlant. A cada tempo
rada se'ls ha d'oferir coses noves, ja que el target, com s'anome
na a l'espectador potencial d'un producte audiovisual, és molt
concret i especialista. El Temps de Neu no ha defraudat en aquest
sentit. L'any passat per celebrar els 20 anys de feina van incorpo
rar una cara nova com a parella de pantalla del mateix director. La
Beth Rodergas, cantant però esquiadora de naixement, ella és de

Súria a tocar de l'estació del Port del Comte (Solsonès) on el seu

pare va ser el primer director, per tant, una aposta rodona de cara

al futur. "Quan vaig conèixer a la Beth, sense que ella sabés que la

volíem fixar, em va cantar la sintonia del programa, i em va ensen

yar una fotografia de quan era petita al damunt d'uns esquis", no

cal dir res més. Aquesta temporada també podem veure la cantant

de Súria, que enguany ja no es dedicarà a donar els 333 premis
del concurs que es feia en motiu de l'aniversari del programa, sinó

que s'encarregarà d'una secció pròpia pensada pels fidels espec
tadors. La secció "Vine amb nosaltres" està pensada per donar

participació a qui vulgui experimentar amb l'esquí, els resultats els
anirem veient a cada programa.

Toni Real, amb el calendari 2007 de la UEC.

El Temps de Neu es fa quan comencen a caure les primeres volves
de neu. El Toni Real i el seu equip ja s'hi posen al juny perquè al des

embre, aquest any el 7 de desembre, puguem veure el primer pro

grama. "L'any passat, per l'aniversari, vam tenir molta feina" comen

ta entusiasmat. Entre totes les sorpreses del programa destaca la
visita d'Alberto Tomba, que el vam poder seguir fent els seus des

censos per pistes blanques, a ell, i al càmera, que no se'l veu però
que l'ha de saber seguir a bon ritme. El que més va neguitejar el

Toni, de l'anterior temporada, va ser el primer programa. "Vam parlar
amb el Francesc Escribano per proposar-li fer un programa especial
per TV3, em va dir que sí, de seguida" i aquí van començar els ner

vis ja que s'havia d'estar a l'alçada de la gran audiència. "Això volia

dir, fer un programa diferent, no tant especialitzat i alhora amè". Vam

optar a explicar la història de l'esquí a partir d'un reportatge a

Noruega, bressol de l'esquí. No cal dir que va funcionar a la perfec
ció. El repte era molt gran ja que el programa d'aniversari anava

entre el TN Nit i Ventde/p/à, dos dels productes de més audiència. AI

mig, el Temps de Neu va estar a l'alçada amb un 28,5 de share, de

cada 100 persones que miraven la televisió en aquell moment, 28,5,
unes 900.000 persones es van enganxar al programa especial.
Malgrat que aquesta experiència va ser un èxit al Toni no li agrada
ria anar a TV3 "el nostre és un programa petit, diríem sectari, perquè
està pensat per a una minoria. S'ha de respectar les majories, i si la

majoria no esquia no s'ha de donar el Temps de Neu a TV3, el33 és
el seu lloc, a més, allà no tenim pressió".

L'audiència del temps de neu és plana, minut a minut es manté,
explica el Toni, això vol dir que qui veu el programa el veu sencer.

"El malalt de neu s'enganxa", amb Temps d'aventura l'audiència
es belluga, "hi ha una pujada amb el reportatge i després baixa".

Aquest moviment, o no moviment de l'audiència del Temps de

Neu, és potser el secret que el programa tingui tants patrocinis.
"L'any passat en duia i i i enguany i 4". Pel que fa al Temps
d'Aventura és diferent, perquè hi ha molts temes diversos, hi ha

muntanya, aigua, cavalls, bicicleta ... "la diversitat és molt àmplia i

per tant, l'audiència està molt repartida". A favor seu, el Temps
de Neu "crea comunitat, la gent va a esquiar i quan torna li agra
da explicar-ho, compartir sensacions, la gent s'ajunta i s'ho expli
ca" això fa que la web del programa funcioni a rebentar i la web

ha propiciat que es fessin amics, "amics també del programa

que truquen a la redacció com un més de l'equip", comenta

orgullós el Toni.

excursionisme 5
3:';6



una vida d'esquí
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La relació del Toni amb l'esquí és atípica, discrepa amb la gent
que diu que l'esquí és un esport de "pijos". "Jo sóc de família
humil però des de petit que he anat a esquiar, a més recordo que
quan s'acostava l'hivern estava molt nerviós per saber si hi anà
vem o no". Professionalment, com a periodista, "vaig començar
a fer esports, informació del Barça, d'handbol, aleshores no hi

havia periodistes especialitzats en esports d'hivern", i així que el
Toni va veure el forat per començar a fer petites cròniques de la

Copa del Món, també anava a les pistes d'esquí i explicava que
s'hi feia. Amb 18 anys el Toni ja s'havia "patejat" tots els Alps, així

que va començar a fer un arxiu de les estacions. "Vaig entrar a

Catalunya Ràdio amb el Carles Cuní fent el primer programa de
neu que es deia Apunt de Neu, un programa d'esquí que va

triomfar". Allà va ser quan va conèixer el Josep M. Figueres, trau

matòleg del Rei, que feia collaboracions al programa, tot i que
amb el Toni es van conèixer als Jocs Olímpics de Sarajevo. Va ser

ell qui va proposar traslladar aquell programa a la televisió, a la
secció d'esports que dirigien Jaume Massó i l'Eduard Boet.
Casualitats de la vida el Toni va entrar a treballar a informatius de
TV3 id' aquí va fer el salt al Temps de Neu. El 9 de gener de 1986.

Sala de reunions dels esports de 1V3

criteris del programa 2

"Nosaltres parlem de l'esquí de muntanya des de fa 20 anys,

però és molt complicat gravar-ho", explica el Toni. Igualment en

parlen, tot i que la major part dels reportatges estan pensats per
a l'esquí alpí. "Amb el temps em vaig adonar que a la gent li
anava la marxa i vam començar a sortir fora: els Alps, Noruega,
Itàlia ... ", vist l'èxit van decidir anar encara més lluny "Austràlia,
Amèrica ... ". "Com més lluny anàvem més bé anavá el programa"
explica. Des del començament el missatge a transmetre era

"aixeca't, això que t'estic ensenyant també ho pots fer tu", és un

programa de televisió actiu, comenta, malgrat que sembli un

impossible. "No tenim un espectador passiu com el del futbol,
nosaltres tenim gent que li agrada practicar l'esquí". Des de fa

anys que miren de començar el programa sorprenent, l'any pas
sat van anar a Portillo, a l'Argentina, allà van anar a buscar un

català que a l'hivern d'aquí treballa a Baqueira i a l'estiu és a

Portillo. Fa 24 anys que es dedica a treballar per l'esquí. "Aquest
català ens va confessar que feia un munt d'anys que no. veia

noies amb faldilles ni tampoc entenia que la gent anés pel carrer

amb xancletes", explica el Toni. Aquest any la sorpresa del primer
programa és Dubai, una pista d'esquí tipus cúpula enmig del

desert. "AI carrer estàvem a 48 graus i a dins a 4 graus", de fet

serà el segon programa perquè el primer és un homenatge a

Paquito Fernàndez Ochoa, un mite de l'esquí ja desaparegut.

6 excursionisme

Paquito Fernández Ochoa
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Primer dia. Pla de Beret- Tuc deth Dossau- Montgarri (+ 670 m/- 860 m) 4 h .

Abans de fer aquesta etapa havíem con

tactat amb els guardes del refugi de

Montgarri que ens havien donat tota mena

d'informació sobre quina era la manera de
baixar directament del cim al refugi. No
semblava senzill però ens asseguraven que
ells feien el descens cada any. En tot cas

en aquesta etapa ens I' anàvem a jugar. Cal
deixar el vehicle en un racó de l'aparca
ment de Beret, el darrer de l'estació, ja que
allí on el deixem romandrà uns quants dies.
Hem de sortir encarant de bon comença
ment el Tuc deth Dossau. L'ascensió no

presenta cap dificultat ja que seguim pis
tes. Si demaneu' un plànol de pistes
podreu seguir aproximadament la que s'a
nomena Cabanes, passant per sota la tele
cadira del Clot der Os tenint la del Dossau

a la nostra esquerra. Després passarem
sota d'aquest remuntador per seguir la

pista Ticolet. A la part alta podrem sortir de

pistes per anar a cercar, a l'esquerra, el
darrer llom del nostre cim. Mentre pugem
tenim just a sobre el bonic Tuc de Beret i la
cara més agresta del Tuc de Baciver.
Prenem nota de com és el relleu a l'altre
costat del pla de Beret on tenim previst
moure'ns el darrer dia. Allí distingirem el
Tuc de Costarjàs, el Cap des Clòsos i ali
niat amb aquest però més baix el Tuc de

Pèdescauç, que vist d'aquí no deixa de
semblar poc més que un bony arrodonit.

Més enllà, prenem nota de com és de llar

ga la vall d'Òrla per la qual, l'endemà, pre
tenem accedir al Malh de Bolard. Arribats

al cim del Tuc deth Dossau descobrim la
seva llarga carena orientada al nord-est, la
vall de Marimanha que també hem previst

recórrer i més enllà contemplem l'altiu rei

del Couserans: el Mont Valier.

Resseguim la carena carregadíssima de

neu i arribats al seu extrem veiem les pales
que amb orientació nord baixen cap a

Montgarri. Primer són pales suaus i amb

pocs pins, més endavant augmenta la
densitat del bosc i res ja no és evident.
Sabem que ja ben avall ens haurem de
decantar a la nostra dreta per fer cap al llit
del barranc deth Mòr i evitar així trobar-nos
sobre uns tallats de roca. Amb aquestes
consignes en ment cometem l'error de bai
xar al barranc massa d'hora, sempre

esquiant. Això ens acaba portant a un punt
des del qual veiem el refugi uns cent cin

quanta metres sota nostre, però sense

saber com baixar-hi, i comença a fer-se

fosc. Truquem amb el mòbil al refugi i no

dubten a ajudar-nos. Primer ens fan
encendre els frontals per fer-se una idea

clara d'on som i un cop ens han vist ens

diuen que baixem sense esquís pel llit del

barranc, que està gelat. Ens en sortim a

mitges, i després d'una segona trucada, ve

un dels guardes del refugi amb la moto de
neu i esperant -nos a la pista amb els llums

encesos ens acaba d'orientar. Tot un detall

i una petita aventura que incrementa final

ment el plaer d'arribar al refugi. L'endemà

amb llum de dia ens mostren per on vàrem

baixar erròniament i per on havíem d'haver

ho fet. Tot i el nostre error constatem que
certament estem en forma. En tot cas, si

ho voleu fer, molta cura i atenció!

La carena del Tuc deth Dossau amb el Mont Valier al fans

10 excurs ionisrne
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Segon dia: Malh de Bolard 2.750 m (+/-1100 m). Unes 8 h anar i tornar
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Descens del Malh de Balard

Sortim del refugi a les set del matí ja que

preveiem una llarga jornada, El termòme

tre marca set graus sota zero. Remuntem

la pista en direcció al pla de Beret i en vint

minuts arribem a una gran casa en estat

ruïnós a l'extrem d'un pla a la confluència
amb la vall d'Horcalh. Encarem en direcció

nord l'entrada d'aquesta gran vall seguint
un camí tallat a la roca sobre un fort pen

dent, cal anar amb cura. Més endavant

fem cap a un gran pla a 1.800 m on s'a

junten les valls de Vernatar i d'Horcalh. Mig
amagada darrere uns pins i enlairada a

l'esquerra del pla, queda una cabana de

recent construcció amb llar de foc i terra

de ciment apta per fer-hi nit si s'escau.

Darrere seu la vall de Vernatar s'extén

grandiosa amb drets contraforts que es

desprenen del tucs de Parros i de

Montoliu. Pla amunt observem com el

camí natural cap al nostre objectiu s'es-

treny perillosament, per la ribera d'Orla i

per ser encara a inici de temporada, força
mancada de neu. En canvi, cap a I' oest

per les pales que baixen de la. ribera

d'Horcalh veiem baixar unes clares traces

d'esquí. Així doncs ens hi decantem, tra

vessant el riu sota un espectacular salt

d'aigua glaçat i encarant una redreçada i

estreta pala de neu. Més amunt la vall s'ei

xampla i el pendent es suavitza. Entre els
2.100 m i els 2.200 m se'ns ofereix la dis

juntiva d'anar al Malh de Bolard, encara

llunyà, o remuntar la vaileta on som fins a

la collada Nera a la seva capçalera i un

cop allí fer l'ascensió al Tuc der Ome de

2.703 m al N o bé al S al Tuc de Montoliu
de 2.660 m. Ens ho rumiem i vist que mal

grat el fred intens el dia és serè optem per
mantenir l'objectiu original. Encarem un

contrafort anomenat Serrat Blanc per evi

dents pales de neu fins a enfilar-nos a la

cota de 2.462 m assenyalada en el mapa.
Des d'allí tenim una clara visió del camí que
resta fins al cim: primer fem una llarga bai

xada de direcció nord-oest fins on hi ha un

estany gelat a la cota 2.401 m i després ja
només resta encarar la darrera, llarga i

sostinguda pala que ens deixa al cim del

Malh de Bolard a la cota 2.750 m. Al nord

destaca la verticalitat de les valls d'Orle i

d'Urets i al sud-oest destaca una visió de

l'esvelt Maubermé des d'un angle atípic.

Retornats a l'estany gelat podríem baixar

per la sortida natural de la vall que és la

ribera d'Orla, per pendents suaus.

Nosaltres tornem per on hem vingut i gau
dim així d'unes bones baixades a la part
més baixa de la ribera d'Horcalh. Mentre

desfem el camí cap a Montgarri ens

acompanyen al tram de camí penjat un

parell d'isards que no es deixen atrapar.

eXCllIS iorusrne 11
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Tercer dia: Tuc Oriental de Marimanha 2.670 m (+/-1.150 m). Unes 8 h anar i tornar
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Coma dels Estanhols de Naut de Marimanha amb el Tuc Oriental de Marimanha

La gran particularitat de l'etapa rau que
abans d'encarar la llarga vall de Marimanha
haurem de baixar seguint la Noguera
Pallaresa avall durant gairebé una hora. En

aquest suau descens passarem per l'antic

nucli habitat de Montgarri on quasi totes

les cases estan en ruïnes i tindrem al
davant nostre la immaculada blancor del
Montaut. Arribats al pont que creua el
barranc de Marimanha 1.585 m un panell
ens indica l'entrada al municipi de l'Ait
Àneu. Aquí abandonem la pista i encarem

uns pendents fora bosc que es van orien
tant progressivament cap al sud. S'intueix

quin és el camí d'estiu i quan ens endin
sem en el bosc ja esdevé evident.

Guanyem alçada dins del bosc fent petites
ziga-zagues però sense perdre el camí.

Cap als 1.900 m el bosc s'esvaeix i ja ens

trobem clarament encarats al sud en una

coma dominada per la Pica del Ras. La
coma fa una pleta on hi ha una cabana en

bon estat, oberta i apta per dormir-hi.

Després, en un gran pla a 2.020 m la vall

gira cap al sud-oest i es separa en dues

conques lacustres ben diferenciades i

separades per un clar cordal que baixa del
Tuc Oriental de Marimanha. Nosaltres
encarem la primera d'aquestes valls que a

la seva part baixa amaga un llac a 2.200 m.

L'abundància de neu i la blanca carena del
Tuc de Beret a l'oest donen encís a aquest
tram de pujada. Travessem el llac pel cen

tre i encarem el que possiblement és el tros

menys evident de la pujada, ja que tot

aquest llac anònim es troba tancat per forts

pendents de blocs de granit despresos.
Superar els dos-cents metres de desnivell

posteriors és, com a mínim, poc evident.
Com a línia general encararem la traça cap
a la base del Tuc deis Estanhols. A la cota

2.400 m tot canvia de nou, el paisatge
s'obre i veiem per fi el nostre cim, fins ara

amagat. Ens trobem sobre la Coma dels
Estanhols de Naut de Marimanha, tots

nevats, sota l'ampli coll d'Airoto. Ens enca-

rem al cim i uns 70 m sota seu ens traiem
els esquís per pujar a peu la seva carena

nord-est, que no té cap dificultat, excep
tuant el seu pendent. Arribats al Tuc
Oriental de Marimanha de 2.670 m gaudim
de la contemplació al nord dels llacs de

Marimanha, a l'oest del Tuc i del Cap de
Marimanha i al sud dels plans Isavarre i de

l'estany d'Airoto. Ha estat una pujada llarga
però sempre és grat descobrir racons que
teníem del tot oblidats.

Tornarem a Montgarri desfent el camí de

pujada. La quantitat de neu que hi ha en

aquesta vall gràcies a la seva orientació al

N, fa que l'esquiada sigui memorable i en

molt millors condicions que el dia anterior
anant al Malh de Bolard. El tram dintre del
bosc esdevé delicat i alhora vertiginós a

poc que ens agradi córrer algun risc. El

menys agradable és haver de fer la darre
ra hora d'una jornada molt esgotadora en

lleuger ascens.

;:..¡¡;,�......_-,

Descens per la vall de Marimanha amb el Tuc de Milh al fons
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sense intentar una ascensió. En aquest
sentit el Tuc de Pèdescauç, que des del
Pla de Beret resulta poc engrescador, per
aquest vessant, amb els seus més de set
cents metres de pujada, representa una

ascensió de certa entitat. Seguim la pista
cap a Beret i un cop arribats a la cabana
de Parras (40 min) deixem a la dreta la vall

que ens portaria al Tuc de Parras i enca

rem el llom que baixa del Pèdescauç.
Només a la seva base travessarem un

curt tram de bosc i pendents més drets. A

partir de la cota 2.000 m el pendent d'a

quest ampli llom sobre el que ens estem
movent perd inclinació i ja només resta
assolir el cim de 2.360 m. Si es vol es pot
seguir carenejant fins al cim del Cap dels
Clòssos de 2.416 m abocat sobre la vall
d'Unhola. Nosaltres no hi som a temps ja
que es posa a nevar amb certa intensitat.
La visibilitat cap a la vall de Parras és
nul-la i tirem cap al cotxe anant a passar
per l'ampli callet que es forma entre els
tucs de Costarjàs i el deth Miei. Fem cap
a l'aparcament tot esquiant pel barranc
de l'Arrio deté Mimi.

o Quart dia: Montgarri -Tuc de Pèdeseauç 2.360 m (+ 720 m/- 525 m) 4 h

Vista general del Tuc de Pèdescauç amb l'itinerari d'ascens

Marxem, amb tot el material a l'esquena,
el matí del dia 30 de desembre. Ahir al

vespre el cuiner del refugi ja avançava
feina pel sopar de cap d'any que, vist
com es menja els dies de cada dia,

lamentem profundament perdre'ns. El

temps ha començat a canviar, dels set

graus negatius dels dies anteriors hem

passat a sis graus positius, sembla que
nevarà, però no volem tornar al cotxe

Enrere queden quatre dies d'esquí intens,
de llargues ascensions i reconfortant aco

llida al refugi de Montgarri, d'àpats memo

rables i d'un tracte familiar. Com sempre
deixem algunes ascensions sense fer per
poder-hi tornar ben aviat.

excursionisrne 13
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La serra d'Ensija és un abrupte baluard prepirinenc en forma de ferradura que s'eleva
al sud de Saldes i el Pedraforca. La profunda Aigua de Valls, a l'oest, la separa amb la
veïna i germana serra del Verd, mentre a llevant el relleu també davalla de manera brus
ca per la obaga de Vallcebre i cap al coll de Fumanya. A migjorn és on es troba la paret
de la vertical Roca Gran de Ferrús, però els pendents que cauen sobre l'antic poble
miner de Peguera, tot i que drets, són assequibles. AI nord la inclinació no deixa de ser

pronunciada, amb penyes i boscos damunt del pla de Palomera. El cim més elevat és la
Gallina Pelada o cap del Llitzet, però en destaquen altres com la Creu de Ferro i el serrat

Voltor.

Aquesta excursió és un circuit que recorre quasi la totalitat de la carena d'Ensija. Sortint
de la pleta de la Vila, aprofitant les obagues del vessant septentrional, on la neu acostu

ma a durar tot l'hivern, ens enfilarem des de la font Freda per les Planelles cap al clot

d'Ensija, amb el seu refugi. Després pujarem a la Gallina Pelada i travessarem la serra,

passant per la Creu de Ferro, fins a l'agrest serrat Voltor. El descens el farem pel barranc
de les Llobateres, espectacular, però que per la seva inclinació és possible que ens obli

gui a fer ús de piolet i els grampons. Per la seva situació i altitud, força per damunt dels
Rasos de Peguera, Ensija és un dels millors miradors del Prepirineu. La proximitat del
Pedraforca potser li resta visitants per això, aquesta serra, amb un entorn salvatge, es

caracteritza també per la solitud.

A la pleta de la Vila (1.584 ml. sense trepitjar les traces per als esquís de fons, seguim
la pista, actualment asfaltada. Descriu dos revolts i s'acosta al peu de la serra d'Ensija.
La inclinació és moderada però constant fins a un nou revolt marcat, on a la dreta (indi
cador) surt el camí del refugi (1.670 m, 15 min.). L'agafem i de seguida som a la font

Freda, que deixem a l'esquerra. El camí, senyalitzat amb marques de pintura, recorre pel
fons l'estreta vall del torrent d'Ensija. El pendent és suau mentre transcorre proper al

torrent, enmig d'un bosc de pi roig i pi negre. Quan som al nivell de la font de l'Orri, gira
sobtadament a l'esquerra i comença a guanyar altura. Malgrat la neu, el traçat és evi

dent. En llaçades, guanya una primera clariana en un contrafort que utilitzarem per pujar
als Rasos d'Ensija. Som a la planella Petita. Voregem un esglaó per la dreta i per més lla

çades atenyem la planella Gran (1.950 m, 1 h).
Som ja fora el bosc. Pel contrafort arribem a un collet. Després hem de fer un petit flan

queig cap a l'esquerra per creuar un coll. La inclinació és forta al principi, però més

amunt es modera. Un cop voltat el vessant arribem al coll (2.159 m, 1 h 20 min), que

dóna pas al clot d'Ensija. Girem a la dreta i, sense baixar al fons del clot, ens dirigim, per
una careneta més a la dreta o vorejant-la a mig vessant per l'esquerra, al refugi d'Ensija
o Delgado Úbeda (2.160 m, 1 h 30 min), als rasos d'Ensija. El deixem a la dreta i pugem
al coll més immediat, sense voltar per l'incòmode vessant nord del cim següent.
Ascensió dura però curta fins al pas (2.223 m, 1 h 45 min). A partir d'aquí continuem per

la carena. Passem per un cim secundari, amb perspectives de Peguera i la roca Gran de

Ferrús, i baixem al coll contigu. L'ascensió final al sostre d'Ensija no té dificultats, però
és costeruda fins al seu cim. Hem arribat a la Gallina Pelada o cap de Llitzet (2.317 m, 2

h). El panorama és extens en tots els sentits, sobretot a l'oest, l'est i el sud. Si volem

gaudir de vistes més detallades de la vall de l'Aigua de Valls, Gósol, la serra del Verd i

el Pedraforca, dirigim-nos per la carena estreta, amb compte, al cim de la propera roca

Blanca (2.289 m, 2 h 10 min).



Refugi d'Ensija o Delgado Úbeda

Tornem per on hem vingut al coll que hi ha damunt del refugi (2.223 m, 2 h 35 min). La
carena torna a ser estreta novament, però no ofereix dificultats. Passem per un altre cim
secundari i per uns esglaons rocosos baixem a un pas ample situat a l'extrem occiden
tal del pla de les Tores. Ara la carena esdevé ampla pel caient septentrional i arribem al
cim oest del Pla de les Tores (2.265 m, 2 h 50 min), amb vista interessant de la roca

Gran de Ferrús. Una lleu depressió ens separa del cim oest del Pla de les Tores (2.260
m, 3 h), encarat a migjorn com una proa de vaixell, on descobrim, segons el gruix de
neu, un sender que davalla per la costa del Grau i les Pedregoses a Peguera. Baixem,
encara per terreny dilatat, al coll de l'extrem oriental del pla de les Tores i efectuem l'as

censió a un altre cim destacat d'Ensija per la carena, aquí ondulada. Passem per un

avantcim, baixem a un nou collet i per inclinació moderada atenyem l'arrodonit cim de
la creu de Ferro (2.286 m, 3 h 15 min), de bon panorama sobre els Rasos de Peguera.
Un descens ràpid i més pronunciat entre pins negres ens porta a l'ampli coll del pla
d'Ensija (2.180 m, 3 h 25 min), on potser haurem de deixar les raquetes o penjar-les a la
motxilla. Tornem a entrar al bosc. Ens enfilem en diagonal a l'esquerra de la cresta, ja
que més amunt presenta dificultats. Aquest flanqueig, malgrat els arbres, requereix
atenció segons la quantitat i l'estat de la neu. Un corriol poc definit ens duu a la carena

més enllà del cim. La seguim a la dreta, sense obstacles, fins al cim del serrat Voltor

(2.279 m, 3 h 50 min), el més oriental de la serra i, per tant, amb panorama detallat de

la vall del Llobregat, el Catllaràs, el Cadí i el Pedraforca.
Tornem, amb precaució, al pla d'Ensija (2.180 m, 4 h 15 min). Baixem ara cap a la dreta,
segons hem vingut, pel barranc de les Llobateres. AI principi la inclinació és moderada,
fins a la confluència, enmig del bosc, amb el barranc d'Ensija. Però després, en un tram

estret i rocós força espectacular, el pendent esdevé molt dret. En aquest punt, prop de
Roca Roja, és possible que veiem el traçat d'un sender pel caient de l'esquerra. Si no,

és igual. Anem-hi i si la neu és dura traguem-nos un altre cop les raquetes i avancem

amb piolet i potser grampons. Per bosc i torrents, anem fent llaçades fins a la base de

l'esglaó per on hem davallat. Aquí ens posem de nou les raquetes i, per un camí ample
d'inclinació suau, arribem a la pista (1.690 m, 5 h 10 min) per on hem pujat abans per
anar a la font Freda. De fet, no en som gaire lluny. La seguim cap a l'esquerra. No tri

guem a ser a la desviació d'aquesta font (1.670 m, 5 h 20 min) i, poc després, a la pleta
de la Vila (1.584 m, 5 h 30 min), punt de sortida.
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Ceillac
Va ser la zona triada per començar a treure espurnes
als nostres esmolats piolets. Poca gent, molt de gel.
Aquestes dues màximes que ens acompanyaren tot
el viatge, s'acompliren de seguida.

Amb la modèstia que correspon al que se sap un

escalador mitjà, vam triar una cascada ideal per
tastar el sòlid element. Holiday on ice, branca

esquerra, 250 m - 11/3+, escalada de ressalts que

Renata Intxaurraga en Beating the Retreat

mai no passen dels 850. Aquesta escola francesa

destaca per la curta aproximació a les cascades, que
amb prou feines arriba a uns aqraïts quinze minuts. Si
esteu en forma, en un bon dia d'escalada, podeu
enllestir més d'un itinerari. Nosaltres vam escalar en

els següents dies la sempre recomanable Formes du

chaos, 300 m - 111/4, així com Sombre Héros, 100 m

- 11/5 amb un cigarre vertical d'uns quinze metres al

segon llarg, que ens va entretenir d'allò més.

Feran Suils a Sombra d'heros

Ferran a Ice-Pocalipse
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Vall de Fournel
Poques coses noves es poden explicar sobre Fournel.

Segons els escaladors francesos, un dels fars de la

regió. I creieu-me, enguany brillava de manera

esplendorosa. Com si alguna fada ens hagués tocat
amb la seva vareta màgica, concedint-nos tota mena

de desitjos, ens vam trobar que la pista d'accés a la
vall era oberta en unes més que acceptables
condicions, cosa que feia reduir les aproximacions en

més d'una hora. Això tenia una explicació. Els

organitzadors de la trobada de glaciaristes, que cada

any se celebra en aquestes contrades, van passar les

màquines llevaneus per la pista per facilitar l'accés dels
nombrosos participants a la concentració. La sort i la
manca de nevades posteriors ens deixaven un munt
d'itineraris fàcilment accessibles.

L'escollit per encetar la zona va ser Les Nains des

Ravines, 300 m - IV/4, itinerari que ha esdevingut
clàssic i que malauradament no vam poder finalitzar

per haver-lo començat massa tard.

Però no hi havia motiu per amoïnar-se. L'endemà,
aquest cop de bon matí, ens dirigirem cap a una de les

històriques cascades de França. Hiroshima, 150 m -

111/5, amb dos passatges de 900 de 15 i 9 metres en el

segon i tercer llarg respectivament. L'arribada d'un

Pitus escalant el cigarre del 20n llarg d'Hiroshima
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Al peu d'Hiroshima

molt entrenat tercer component a la cordada, en Pitus,
i el rodatge que començàvem a tenir, va fer pujar el

grau d'ambició en els itineraris triats.

Una altra de les mega clàssiques rutes de Fournel,
Beating the retreat, literalment, tocant retirada, via
oberta pels escocesos el 1991, va ser la següent i
encertada elecció. 300 m - IV/4+ sis llargs de 700 i 800
amb un passatge de 900. Molt recomanable.
Ens adonem que no calia moure'ns de lloc per poder
estar escalant fins a afartar-nos-en, si és que això és

possible. Però la crida d'altres valls properes era

massa forta com per fer el desentès.

Renato sortint d'lce-Pocalipse



Freissineres

Renato en Formes du Chaos

Amb més de 150 cascades de totes llargades i dificultats és aquesta, sense por
,

d'equivocar-nos, una de les joies de la glaçada corona alpina.
D'aquesta increïble vall, ens vam emportar cap a casa dues rutes que solquen
l'extrem esquerra de la Tête de Gramusat.
La primera d'elles, Ice Pocalypse 100 m - 111/4+, es tracta d'una via de tres llargs,
amb un llarg final de 850/900. A la segona, la Directe des Ombres 200 m - 111/5, l'hi

vam afegir dos llargs extres de la veina Au-delà des Ombres, amb la qual cosa ens

consideràvem més que satisfets. Nombrosos passatges de 900 fan que t'hagis
d'esforçar de valent en aquesta impressionant fortalesa gelada que sens dubte és la

Tête de Gramusat.

Amb un somriure que ens delatava, vam enfilar el nostre últim recorregut per la zona,

dirigint-nos cap a La Grave. Les notícies de temps inestable i l'arribada de nevades

feien que anéssim pensant en una honrosa retirada.

Orgasme 280 m -IV/4+, a la veïna Malaval va ésser l'escollida com a cirereta del pastís.
No calen presentacions per aquesta coneguda cascada de gairebé tres-cents metres

de recorregut. Normalment, en condicions, i després de vint minuts d'aproximació,
l'afluència de més d'una cordada està assegurada. Bonica escalada amb reunions

equipades, que de ben segur us deixarà bon gust de boca.



24è edició del Festival ...
..... FESTIVAL .....

...... INTERNACIONALÂ.
.... DE CINEMA DE.

"'MUNTANYA I AVENTURA.......
fi"'" 'I •••••• i' "eet.Internacional de Cinema

de Muntanya i Aventura de Torelló
Text de Bea Forés

Fotografies de Fotogènia cru; Sent /a Munta_n¡a no neCeSS;ta e:y:>l;cac;onS ;

Mentre e)(;Ste;)(;n ,ParetS, a:Julles, ; arestes,
h; haurà. 'lu; leS e.saa/', 3aud;nt d allò 'lue .f'a,

enCara 'luè no cOM?ren:Ju; e)(actaMent 'per 'luè ha .f'a ..

JoSe'p Manel 4n:Jlada

E, 24è Festival internacional de Cinema de Muntanya 'a

retre homenatge a l'alpinista i escalador Josep Manel Anglada.
Un dels actes més esperats de la setmana i del món alpí català.

Anglada ha estat aillarg de molts certàmens a l'altra banda, com

a públic; acompanyant als escaladors homenatjats. Finalment,
ha arribat l'hora, és el moment pel nostre amic Josep Manel

Anglada: l'heroi i el referent.

El dijous 16 de novembre es va presentar l'audiovisual De Montserrat
a l'Everest. En aquest film es fa un breu recorregut de 45 minuts
sobre la vida del convidat d'honor Josep Manel Anglada.
l'audiovisual presenta un recorregut alpinístic pels Alps, Les

Dolomites, Els Andes, Patagonia, Groenlàndia, Tanzània i I'Himàlaia,
entre d'altres.

Els principals companys de viatge de Josep Manel Anglada en la
seva trajectòria alpinística van intervenir al llarg de l'homenatge
com Francesc Guillamon, cosí i company, Armand Gallard, Miguel
Ángel Gallego, Joan Sardà, Chris Bonington, Xavier Pérez, Michel

Bouché, amb qui va fer les primeres ascensions als Alps. Josep
Manel Anglada també va poder gaudir dels companys Royal
Robbins, Jordi Pons o Kurt Diemberger a través d'intervencions

enregistrades. Tots ells van recordar les aventures al costat de l'al

pinista.
Anglada neix a Barcelona l'any 1933 i és un dels escaladors més

emblemàtics del país. Dels primers en iniciar les primeres expe
dicions, ha estat el primer espanyol a fer un set mil i un vuit mil.

Ha estat l'encarregat d'obrir nombroses vies a Montserrat,
Pedraforca, Terradets, Riglos i els Pirineus. Uneix el seu nom

amb el dels seus companys Guillamon, Cerdà, Robbins, entre

d'altres.
També es poden destacar l'obertura de vies a Dolomitas i les pri
meres ascensions i escalades a l'esperó oest d'El Capitán, I'ares-
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ta nord-est del Huarcaran Sud, als Andes, també les seves prime
res ascensions absolutes allstor-o-Nal de 7.398 m i I' Annapurna
Est, de 8.026 metres. Altres ascensions importants ha estat a

cims verges dels Andes i Groelandia. També són importants les
ascensions a la cara nord de l'Eiger i les Grandes Jorasses.
El dissabte 18 de novembre després del cafè xerrada, Josep
Manel Anglada ens va oferir una breu entrevista:

Quina és la importància d'estar federat a un club? Crec

que l'estat hauria de facilitar més el treball que desenvolupen els
clubs i entitats de muntanya. S'hauria de donar més facilitats per
què els clubs poguessin continuar la seva tasca. Cada dia hi ha

més entitats que han de tancar les portes per no poder-se finan

çar els locals o senzillament per sobreviure. Un club de muntanya
et dóna coneixements tècnics, a l'hora que et vas fent un grup de

companys amb qui sortir. Avui dia la gent surt de manera molt

individual, no s'aprenen tantes coses. És important mantenir la
idea dels clubs per a la nostra societat.

L'excés d'expedicions provocarà regulacions? Sí, tard o

d'hora hi haurà un moment que s'haurà d'aturar.

Quins són els símbols més evidents de l'escalfament
climàtic a la muntanya? La regressió glacial és molt evident a

tot el món, a Europa, els Alps, però on és més clar és als Andes.

El finançament de les expedicions és més fàcil en l'ac
tualitat? Sí, la veritat és que sí, Nosaltres, en la nostra època
enviàvem postals per 50 cèntims als amics o als coneguts, així
ens finançàvem l'expedició. Les postals les escrivíem a l'avió.
Avui dia és molt més fàcil perquè hi ha de tot, i també és més

fàcil si tens una trajectòria. En la nostra època no hi havia res, ni
diners ni material.

Qui seria el company perfecte per a una expedició? Hi ha
moltes persones, el més important és que tinguis un bon equip
humà i hi hagi bon ambient, si hi ha problemes les coses no surten

bé. És important anar amb l'equip adequat, no es tracta de córrer,
sinó de gaudir amb qui vas.

Josep Manel Anglada ens ha transmès la seva il-lusió i les
seves vivències. És una persona capaç de gaudir ¡ d'apren
dre de qualsevol cultura; allà on ha estat ha format part del

país, s'ha integrat com un més. Si hi ha una muntanya hi va,

si es celebra un casament, hi participava, un ball s'hi afegia.
És una persona amb una ment oberta, i amb moltes ganes
d'aprendre coses noves dels altres. Personalment, crec que
és un exemple tant pel seu tarannà com per la seva facilitat

per adaptar-se a qualsevol lloc.



Entrega de Premis
PREMI MOUNTAIN WILDERNESS al film que millor ressalti la
defensa de la muntanya a: PURURAMBO de Pavol Barabás.

Eslovàquia.
PREMI F.E.E.C. (Federació d Entitats Excursionistes de Catalu

nya), i Flor de Neu de Plata a la millor fotografía a: COAST TO
COAST d' Olivier Aubert i Mike Blyth. Suïssa,
Premi BOREAL i Flor de Neu de Plata al millor guió a: L'ABISSO
d'Alessandro Anderloni. Itàlia.
Placa F.E.D.M.E. (Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada) al millor film d' un realitzador espanyol a: EL CAVALL
BERNAT de TV3 - Televisió de Catalunya. Espanya.
Premi del JURAT i Flor de Neu de Plata a: COM PENJAR-SE de Jordi

Canyigueral. Espanya.

Premi al millor film ECOLÒGIC i Flor de Neu de Plata a: NYIRA

GONGO, UN VOLCAN DANS LA VILLE d'Antoine de Maximy. França.
Premi "GRANDVALlRA" al millor film d'ESPORTS DE MUNTANYA i

Flor de Neu de Plata a: ASIEMUT d'Olivier Higgins i Mélanie Carrier.
Canadà.
Premi "FUNDACIÓ CAIXA SABADELL" al millor film de MUNTANYA i

Flor de Neu de Plata a: AMAZONIAN VERTIGO d'Evrard Wendenbaum.

França.

GRAN PREMI "VILA DE TORELLÓ" i Flor de Neu d'Or a: CONFLICT
TIGER de Sasha Snow. Grand Bretanya.
El film guanyador:
'Conflict Tiger' del britànic Sasha Snow s'endú la Flor de Neu d'Or
Conflict Tiger, de l'anglès Sasha Snow ha estat la pel·lícula guanyadora
de la 24a edició del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i
Aventura de Torelló. El mateix realitzador del film, Sasha Snow, ha rebut la
Flor de Neu d'or de la mà de l'alcalde de Torelló, Miquel Franch. El guar
dó està dotat amb 3.000 euros. El film és una barreja de ficció dramàtica
i imatges d'arxiu que explica com un caçador amb poca traça provoca
l'atac d'alguns tigres a la població en els territoris de l'est de Rússia. Les
autoritats demanen ajut a un caçador professional per posar fi a la situa
ció. La cinta posa en evidència els problemes de la població russa que viu

prop de la frontera amb la Xina, que viu en una situació de misèria des

prés de la caiguda del comunisme i paral·lela a l'existència dels felins,
condemnats a l'extinció.
Com penjar-se; Nyiragongo, un volcan dans la ville; Asiemut i
Amazonian vertigo, s'han emportat la resta de premis principals,
dotats amb 1.200 euros cadascun. El premi Temps d'Aventura, que
decideix un jurat extern al Festival, ha estat per a Gurla Mandata.com,
del francès Johan Perrier. Durant l'acte'd'entreça de premis, s'ha entre

gat també la Flor de Neu d'homenatge a Josep Manuel Anglada. Pel

que fa al premi de periodisme, Alfredo Merino, per un reportatge
publicat al suplement d'estiu del diari El Mundo, i Miquel Ylla per un

article de l'Informatiu del Centre Excursionista de Taradell, s'han empor
tat els 600 euros de cada categoria d'aquest premi.
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Text i fotografies de Mario Rabasseda
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Boscos del terme de la Sènia

A la Coscollosa hi ha un teix ... Bé, al
barranc de la Coscollosa, per on es

despenja el Matarranya des de les altes
cotes del prat d'en Rubera, dins del terme

de la Sénia, n'hi ha molts de teixos. Ja

quan deixo el cotxe, just davant d'una

cadena que tanca la pista. Una pista que
anys enrere travessava aquest indret, i que
es va desviar quan van construir el refugi
forestal anomenat "Casa del Rei", on

asseguren els del país que hi va el Rei quan
vol caçar cabres salvatges. En aquest
indret es poden veure uns quants teixos, a

l'esquerra de la pista. Són teixos més aviat

joves, amb el tronc esvelt i no molt gruixut i
la capçada graciosa, que no s'assembla

gaire al vell teix que motiva aquest escrit.

Segueixo baixant i arribo on anys enrere hi

havia un clot que, segons deien, era el
naixement del Matarranya -un riu nascut a

Catalunya, el qual però ens deixa només

baixar la Coscollosa per fer tot el seu camí

per terres d'Aragó i només torna a les
terres catalanes en els últims metres

abans d'abocar les seves aigües a l'Ebre-.
Ara s'ha fet en aquest lloc un dipòsit
d'obra tot ple d'algues, capgrossos i

granotes on l'aigua agafa un to verd clar.

En aquest lloc, abans de continuar
endinsant-me Coscollosa avall, és

freqüent trobar-hi famílies de cabra

salvatge a primera hora del matí, que
deuen baixar a beure fins que hi passa

algú i les fa fugir muntanya amunt.

Després segueixo pel fons del riu, entre

rocs i grans blocs que semblen barrar el

pas, tot traspassant aquest tall entre les

dues serres com una porta vers un lloc
misteriós. A la dreta les rectes cingleres
del rocall de la Coscollosa i a l'altre costat

el vessant més suau del solà. He de

baixar tres graons de ferro -clavats a la

roca- amb força dificultats i sense saber



si a la tornada els podré remuntar, ja que
estan massa separats per les meves

possibilitats, però avui són l'únic camí

(encara recordo que les primeres vegades
que vaig descendir pel barranc es podia
anar saltant les roques sense haver de fer

aquest mal pas). Per sobre meu, enfilats a

mitja alçada i amb les arrels estranyament
arrapades a les roques, torno a veure-hi

més teixos que aprofiten qualsevol petit
replà entre el rocam per germinar una

llavor. Imagino que aquells que han

intentat sobreviure arran d'aigua se'ls

haurà emportat alguna riuada, i els que
han quedat és perquè han arrelat prou
amunt per no ser arrossegats.

Més endavant, e[ fons del barranc es

torna força menys dificultós i quasi sense

pendent, eixamplant -se entre avellaners,
fins que -pel costat esquerre- s'endevina
un camí que deixa [a llera i continua
Coscollosa avall per acabar arribant a una

petita explanada amb un bosc de pins
esglaonat a [a banda esquerra, tot fent un

seguit de plans. Uavors, e[ camí fa un gir a

[a dreta, creua e[ llit de [a torrentera i es

transforma en un bonic caminet planer i

estret, encara que ben fressat, e[ qual
segueix descendint a [a dreta, a prop de [es
altes parets de ['estimbar!.

Aquí baix, e[ barranc de [a Coscollosa és un

lloc feréstec i solitari, que imposa si hom es

para a mirar enlaire, però e[ camí és més

aviat rialler i de bon fer. Les altes herbes

m'acaricien [es cames. No hi ha esbarzers i

[a solitud i e[ silenci conviden a [a meditació.

Quan ja porto més d'una hora de

baixada, e[ sender torna a desembocar

a[ fons de [a llera i, és llavors que,
darrera un gran bloc, a ['esquerra del

curs de ['aigua -si n'hi ha- es veu una

gran capçada que, tot i semblar que
Tronc esberlat
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pertany a diversos arbres junts, en donar
la volta a la roca, es descobreix que
correspon a un sol teix.

contra les fortes avingudes que, sens

dubte, haurà viscut. Té un tronc curt i

poderós, d'uns quatre metres i escaig de
volta, que es divideix de seguida en

quatre o cinc branques principals més
gruixudes com molts dels troncs dels
altres teixos que he vist baixant, i que

És un gran teix que ha arrelat un xic
enfilat sobre el fons de la Coscollosa, i al

qual la gran roca ha fet de protecció

26 excursionisrne

surten en diferents direccions, abastant
un ampli espai, com si cada branca

volgués formar el seu propi arbre. El

pendent de la muntanya fa que hi hagi
molta diferència d'alçada entre la part
davantera de la soca -a molt poca
alçada del nivell de la Ilera- i la banda

oposada que surt quasi un metre més
amunt. I ací, a la cara del tronc que
dóna a la muntanya, és on hi ha el
fenomen que fa -per a mi- que aquest
teix sigui un arbre únic.

Fa ja molts, molts anys -com en els
contes deis infants- una gran roca de
diverses tones de pes es va despendre
de les altures i acabà amb un fort

impacte contra el teix, el qual va aturar la
seva davallada. El xoc havia d'ésser tan

brutal que qualsevol altre arbre hagués
mort o hagués estat arrencat de soca

rel, però les arrels del nostre teix eren ja
molt fortes i estaven tan ben aferrades a

la terra en aquells dies, que l'arbre va

poder resistir l'envestida. Després, allí on

la roca va picar, del mateix tronc es va

formar una callositat que en anar

creixent, mil·límetre a mil·límetre, va anar

apartant aquell pes que, sens dubte, feia
mal a l'arbre.

No he mesurat exactament aquest bony,
però és com si fos un tronc que neix molt
arran de terra (per la part més alta de la

soca) amb quasi un pam de diàmetre i

potser uns quinze centímetres de llarg. El

final, allí on la callositat empeny la roca,
està tan encaixat amb aquesta que
sembla talment soldat.

No sé que en pensareu vosaltres, però
crec que per prendre la decisió

d'apartar-se la roca de sobre mitjançant
un bony de fusta com aquest, cal una

certa intel·ligència. No sé quina mena

d'intel·ligència, però per a mi, és molt
difícil creure que un fet com aquest es

pugui incloure en el bagatge genètic dels
arbres.

Volia finalitzar aquest escrit dient-vos que
considero al teix de la Coscollosa com un

arbre singular que caldria destacar, tant

per la seva grandària, com pels seus anys
de vida -que deuen ser molts-, i

principalment per aquest apèndix que fa

que l'arbre i la roca estiguin units; però en

una visita recent al nou centre

d'informació dels ports -ubicat a la
Sénia- m'he trobat amb la sorpresa de
descobrir que des del mes de maig de
2005 està ja catalogat amb el número
d'identificació 22.044.04. Les dades que
es fan constar són les següents: Alçada
14,5 m, volta de canó 4,38 m, volta de
soca 4,60 m i capçada mitjana 16 m. No
he trobat cap referència a la roca ni a la

protuberància ni tampoc he pogut
esbrinar l'edat que se li atribueix.
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MIRALLS FRÀGILS I VULNERABLES

Els estanys d'origen glacial dels
Pirineus

A la serralada pirinenca abunden els estanys d'aigües fredes i transparentes. De cap a

cap de la serralada s'han comptabilitzat 1.035 llacs de com a mínim mitja hectàrea que
sumen en total un litoral de més de 800 Km. El seu nom varia en funció de la cultura de
cada indret i són coneguts com ibon, boum, estany, estanh, etc ...

Es formaren fa uns 10.000-15.000 anys quan després de la darrera glaciació desapare
gueren les glaceres i els clots i fondalades, alliberats del glaç foren omplerts per aigua. Solen
ser petits i alhora voluminosos i poden presentar fondàries de fins a 80 metres.
Els llacs amb major profunditat es troben en circs amb orientacions favorables a l'acumu
lació del gel (septentrionals). Els que estan en circs amb orientacions desfavorables (S, SO,
O) es localitzen a una major altitud, i els circs tenen una forma més ampla que llarga.

Les seves aigües de desglaç són mineralògicament molt pobres, oligotrofes, a causa de
l'escassa solubilitat dels substrats granítics o esquistosos dominants a la zona. La fauna

i flora aquàtica no és especialment rica, però si adaptada a unes condicions de vida
extremes i molt rigoroses: comunitats microscòpiques d'algues que es troben en sus

pensió (plàncton), que recobreixen el fons (hèrpon) o la superfície de les roques (pècton),
així com comunitats vegetals submergides formades per isòet, subulària i espargani,
poblaments semisubmergits de càrex inflat i ja a la riba molleres amb càrex fosc. Entre
la fauna, cal destacar els peixos d'aigües fredes com les truites, i el tritó pirenaic, amfi
bi endèmic dels Pirineus que passa part de la seva vida en aquest medi.

Són ecosistemes de gran fragilitat i molt vulnerables que malgrat el seu valor paisatgís
tic, ecològic i científic es troben molt mal protegits. L'amenaça de nous projectes hidro
elèctrics (preses, canonades, centrals elèctriques, pistes d'accés, edificis, barracots,
telefèrics, etc.), la sostracció de cabals per abastar els canons de neu artificial o un turis
me massificat i poc respectuós posen en perill la seva evolució natural.

Lluís Catasús
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ELS PRIMERS VI A ESPANYA

Teógenes Díaz
Gavín
Tres massissos i un pic quedaran per
sempre associats a aquest personatge
clau de l'escalada a Espanya: La Pedriza,
Gredos i els Pics d'Europa, i entre ells,
l'Urriellu o Naranjo de Buines. Teo també
dugué a terme algunes activitats

importants als Pirineus, com la Variante de
los Españoles (1935) al Pitón Carré, a la
sortida del Gaube però, sens dubte, fou en

aquells paradisos de roca on millor mostrà
la seva habilitat i intrepidesa.

Nascut a Alcázar de San Juan (Ciutat Real)
al 1907, començà la seva activitat

aperturista a Gredos als anys 30, desprès
d'haver fet ja vàries ascensions al Naranjo
(en faria vint al llarg de la seva vida) amb el

que fou durant força temps un fidel
company de cordada, Àngel Tresaco. Un
dels fruits d'aquesta amistat nascuda a la
Pedriza fou I'obertura el 1 935 de la cara sud
del Pájaro, un dels riscos més emblemàtics
de l'original massís madrileny, en la qual
participà també Juan Bautista Mato.

En el període previ a la Guerra Civil feu la

primera ascensió a una de les agulles més

impressionants de la península Ibèrica
(amb el permís del Cavall Bernat), el
Torreon de los Galayos, a Gredos. El maig
de 1933 pujaren ell i Ricardo Rubio per la
xemeneia de la cara oest. Amb Mato,
Tresaco i altres companys faria la sud de la
mateixa agulla l'any següent.

El seu compromís associatiu es palesà
formant part del GAM del R.S.E.A.
Peñalara i presidint-lo des del 1957 al

1969, essent també vicepresident del club,
dirigint la construcció del refugi de Vega
Urriellu al 1953 i desprès el de Vega Ario, i

exercint com a professor de I'ENAM als
seus orígens (1953).

Altres companys d'escalada d'aquest
pioner foren Ignacio Lucas, Agustín Faus i

Esteban Fernández en una segona època.

Ramon Pascual



Margalló
Família: Arecàcies o palmàcies
Espècie: Chamaerops humilis

,

Es l'única palmera autòctona europea i
la trobem per tota la costa mediterrània
peninsular des de Girona (el Montqrí) fins
al sud de Portugal. També es dóna en la

part més al nord d'Àfrica, costa oest

d'Itàlia, Balears, Sicília, Sardenya i Àsia
Menor. L'exemplar amb més anys que es

coneix es troba a Pàdua (Itàlia), "La palma
di Goethe", plantada al voltant de 1585.
En castellà se la coneix amb el nom de
palmito, però el seu nom científic

Chamaerops humilis deriva del grec
Chamae (petit, que toca terra) i rhops
(matoll). Humilis ve deillatí i significa humil.
El seu nom científic, per tant, es pot tra
duir com "petit matoll diminut".

Viu en zones costeres, seques i assolella
des d'influència mediterrània. Aquesta
palmera arbustiva presenta un creixement
lent i generalment sol formar matollars

però pot arribar a ser un arbret de fins a

3-5 m d'alçada.

Les fulles són grans de més de 20 cm de

llargada, rectes i rígides. Tenen forma de
ventall formades per fins a 15 peces pun-

tegudes plegades amb un pecíol llarg ple
d'espines. Les fulles s'aprofiten per fer

barrets, cistells, escombres, ventalls,
sàrries, etc ..

Floreix a la primavera de març a abril amb
flors femenines i masculines de color groc
separades en peus diferents. Fructifiquen
a la tardor donant un dàtil allargat de fins
a 1,5 cm de diàmetre de color groc ver-

mellós. El dàtil és de gust aspre i insuls i
s'anomena "pa de guilla o guineu". Conté
però, molts tanins amb propietats astrin

gents i s'ha fet servir en medicina popular
com antidiarreïc. Antigament tenia gran
renom com a afrodisíac i es deia que
"despertava la virtut genital, i era pròpia
per a mandrosos".

Lluís Catasús

DUET INSEPARABLE

Lac Tourrat i Pic Long
Seria un acudit fàcil associar aquest topò
nim a un estat de feblesa mental però fer-ho

parlaria malament del nostre coneixement de
la toponímia occitana, ja que, tal com es

mostra sovint aquesta massa d'aigua, tou

rrat o torrat, vol dir glaçat. Així doncs, el Uac

Glaçat del Mont Perdut té un cosí a la

Bigorra però, a diferència d'aquell, poca gent
el visita.

El llac, de dimensions modestes (9.2 ha;
Certascan en té 47.0 ha), es troba en un

paratge espectacular, sota la cara nord del
Pic Long (3.192 m), el cim enterament fran

cès més elevat dels Pirineus. La paret graní
tica, de 400 m de desnivell, ornada per una

petita glacera suspesa que no fas pas gaire
anys s'endinsava profusament a les aigües
deillac, fou vençuda per primer cop per l'ac
tiva cordada Mailly-Olivier el 3 de setembre
de 1933. Altres tresmils menors envolten

l'estany (Bugarret, Pale Crabounnouse, Dent
d'Estibère Male, Maubic), configurant amb ell

i el Long un magnífic paisatge d'alta muntan

ya, rocallós, aspre i lluminós.

No hi ha cap camí directe que porti aillac, a

2.636 m, al no ser possible arribar-hi seguint
riu amunt des de la vall el torrent de Bat

Barrada, nascut al Tourrat. AI contrari, cal en

tots els casos superar algun coll: Pierrefite

(2.466 m), si és ve de Luz-St. Sauveur,
Rabiet (2.509 m) si s'ha sortit de Barèges i

s'ha passat pels refugis de la Glère i Packe, i

Tourrat (2.604 m) si és prové dels llacs
d'Orédon i Cap de Long. Aquest darrer és l'i
tinerari més curt però el més dur i salvatge.

La ràpida regressió de les glaceres pirinen
ques ha condemnat a la del Tourrat a des

aparèixer inexorablement però les neus

hivernals seguiran arribant cada any per
omplir durant la primavera les aigües verdo

ses de l'estany d'efímers icebergs. A

htlp://www.lacsdespyrenees.comllac-147-
Lac%20Tourrat.html podreu veure el passat i

el present d'aquest racó.

Ramon Pascual
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El secret dels topònims, Mont
Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Rami i Josep Sansalvor i Castellet

Restes anomenades Altamiris

Fa anys que els nostres treballs de
recerca i de catalogació de tot tipus de
llocs que tinguin història, sobretot del

romànic, ens fan recórrer les comarques
dels Pallars i de la Noguera. És en

aquests indrets on podem descobrir gran
quantitat de racons poc coneguts o gens
coneguts.
Entre el Pallars i la Noguera hi ha la serra

lada del Montsec partida en tres parts.
Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i

Montsec d'Estali. Meravelloses serres i

molt interessants per la gran varietat d'ac
tivitats que s'hi poden fer. Alguns llocs són
veritablement feréstecs i fantàstics.
Feia molt de temps que llegíem docu

ments, guies, i tota classe d'informació

que pogués haver-hi. També hem consul

tat mapes de la zona. AI Montsec d'Ares,
a la cara nord, fa molt que hi anem per
trobar-hi un topònim anomenat Sant
Jaume. Aquest topònim a tots els mapes

que hem consultat, el trobem sense ubi
cació ben bé exacte. Nosaltres hem fet
excursions pels voltants per veure si podí-
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em esbrinar alguna cosa. Però, un dia va

sortir una nota al diari La Mañana de
Lleida. Un grup de joves, conduïts per uns

monitors d'IPCENA, mentre reparaven un

camí antic, hi van trobar unes restes que
van batejar amb el nom d'Altarniris,

Segons ells mateixos no saben d'on surt

el nom però, de moment, l'anomenen així.
Vàrem comunicar-nos amb aquest grup i
vàrem fer-hi unes visites. Tot el que teníem
nosaltres eren els nostres mapes i les

nostres notes, però aquest grup havia

començat una magnífica feina de recupe
ració de camins antics. Bona feina la d'a

quest grup i magnífica idea la de recupe
rar uns racons fantàstics.

Vàrem fer l'excursió tal com ens havien
indicat. Però aquells dies uns brètols
havien trencat tots els indicadors i a l'a

parcament de la Masieta, havien trencat

els plànols que indiquen on comencen

totes les excursions de la zona del Mont
rebei. Així, al principi cal seguir el camí del

congost però s'ha de deixar després del

pont penjat. A partir d'aquí, es deixen els

camins més coneguts, i cal agafar el camí
de pujada. Una vegada hi ets, ja no s'hi

veu quasi ningú. El camí està ben trepitjat,
net i marcat (no amb pintura), de tant en

tant uns pals assenyalen el camí, però el

terreny és una mica dur i fa forta pujada,
tot i tenir experiència no es pot deixar el
camí que aquests nois han reparat, per

què els terrenys són feréstecs i bastant

penjats. D'aquesta manera, arribem fins a

les runes. Són unes dependències, una

de rectangular, que és la més visible i que
té senceres les parets, al costat una sitja,
feta a la roca, després una mica més

amunt trobem més runes, parets molt

bastes i gruixudes. Vàrem fer-hi fotogra
fies, i també vàrem mirar si hi havia algu
nes restes més, però no vàrem veure cap

senyal ni vestigis. Si hi havia alguna pedra,
anys enrere devien picar-la per fer-ne edi

ficis.
Una vegada fetes les fotografies vàrem

donar una bona mirada a tot el terreny.
Tornem a la Masieta. Allà trobarem un

dels guardes forestals, que ja ens havia



sec d 'Ares (Serrat de la Corona)
localitzat, perquè al matí havíem preguntat
per ell. Mentre parlàvem, li vàrem explicar
la nostra teoria. Nosaltres buscàvem el

topònim de Sant Jaume. Ens va contestar

que podia ser en un altre lloc però, vàrem
dir-li que ja ens posaríem en contacte, per
continuar fent més recerques. Aquest lloc

pertany a un parc, que gestiona la
Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de

Catalunya.
En els mapes de propaganda hi són mar

cats els camins nous que s'han recuperat
d'aquests magnífics paratges i que nosal
tres anem coneixent dia rere dia, gràcies a

la magnífica feina d'aquests grups de

joves que han arribat fins al poble
d'Alsamora. Però, continuen posant-hi el

topònim Sant Jaume, una mica separat
del topònim d'Altamiris, però encara

tenim la incògnita de saber quin és quin.
Una excursió anterior ens va dur a seguir
el camí de les Carboneres (el que ara és el
núm 3). En arribar vàrem veure en uns

camps uns munts de pedres i bastants

parets de marges, senyal que molts anys
enrere havien estat conreats. Després
d'una forta pujada hi ha aquestes grans
planures, i és on es perd el camí més a

menys trepitjat. Per a nosaltres van ser

unes magnífiques excursions tot i que
encara no hem resolt el secret dels topò
nims de Sant Jaume i d'Altamiris.
Continuarem les nostres investigacions.

Serrat de la Corona de Montsec d'Ares

Bibliografia
• Parc natural del Montsec. El Montsec

1983. Manuel Cortes

• Montsec. Editorial Alpina 1971

• Montsec. Editorial Alpina 1983

• Mapes de l'Institut cartogràfic de

Catalunya:

• Mapa Comarcal - La Noguera - 1996;
Mapa Comarcal - Pallars Jussà -1996;
Mapa dels Parcs - Montsec - 1999; Mapa
Comarcal - la Noguera - 2006; Mapa
Comarcal - Pallars Jussà - 2006;
Territori i Paisatge - mapes - 2001-

2004

• També es pot consultar l' Arxiu

Romànic de la UEC de Sants

excursionisrne 31



DIPÒSIT A TERMINI

Creixent
LA RENDIBILITAT QUE PUJA AMB EL PAS DEL TEMPS
Probablement

El seu interès PUJARÀ PASSI EL QUE PASSI

� CAIXA LAIETANA
www.caixalaietana.es



CH

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

, ,

QUI CONEIX BE, ACONSELLA BE

DEL SOL

�
GR ZERO

TRAVESSERA DE GRACIA 132

08012 BARCELONA TEL: 934181087

Avantatges MULTICEN
- Primera visita gratuïta, sense compromís.
- Neteja bucal per 20 €.
- Fins e120% de descompte en tractaments.
- Finançament personalitzat.

Per demanar més informació o consultar la llista actualitzada de
centres i noves condicions, truqui'ns sense cap compromís o

visiti la nostra WEB.

MULTICEN
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.

932849816
http://www.multicen.com

CHnigues Multjcen a: .

PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE MUNT; BERGA; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; MOLLET DEL VALLÈS; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT

DEL VALLÈS; SANT FELIU DE LLOBREGAT; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA DEL PENEDÈS; VILANOVA I LA GELTRÚ; PRoviNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE

MAR; ; OVINCIA TARRAGONA: TARRAGONA' VALLS' PRovlNCI LEIDA: CERVERA.
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La diada del soci a Montserrat

El passat 29 d'octubre se celebrà a Montserrat la Oiada del
Soci, acte social en què es lliuren les ensenyes als socis que
compleixen els 25 i 50 anys a l'entitat. Enguany, a més a més
del lliurament d'ensenyes i de la presentació del calendari
d'Excursionisme per al 2007- que per cert ja comença a ser

tradició -, es dotà tota la jomada d'un caràcter més festiu i
solemne del que és costum, amb motiu de la cloenda dels
actes del 75è aniversari de la Unió. De bon matí la majoria de
socis assistiren a la missa conventual de les 11, mentre
d'altres optaren per estirar les cames pels voltants del
Monestir. En el transcurs de la missa Josep Beltran i Ramon
Prieto van oferir una casulla a la Mare de Déu. Acabada la
missa el pare Josep-Enric Parellada, rector del Santuari de

Montserrat, va rebre una nombrosíssima representació de
socis en una de les estances del Monestir. AI migdia, abans
del dinar de germanor, l'Esbart Dansaire Santa Oliva de la
UEC d'Olesa ballà per als assistents tot un seguit de danses
populars catalanes. A l'hora del cafè els Diatònics de la UEC
de Mataró amenitzaren la sobretaula amb les harmòniques;
posteriorment Jordi Martorell presentà el ja esmentat calendari
de 2007 i el nou carnet de la UEC, es lliuraren diplomes als
participants de la Operació dels 41 Sostres i, finalment, els
presidents de les entitats lliuraren les ensenyes als seus

respectius consocis. Va cloure l'acte la Coral Núria de la UEC
de Gràcia que s'acomiadà amb el tema els Nois de la UEC,
corejat pels 220 comensals.

JORNADES TÈCNIQUES D'ESCALADA ARTIFICIAL A VILANOVA
DE MEIÀ

L'Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) de la FEEC, juntament
amb el Centre Muntanyenc Sant Llorenç, l'Escola de Muntanya
Sant Llorenç i l'Escola Catalana de l'Esport, organitzen aquestes
jornades a Vilanova de Meià els dies 12, 13 i 14 de gener del

2007, amb l'objectiu de debatre els aspectes tècnics de l'escala
da artificial. L'activitat, dirigida a escaladors que vulguin conèixer

l'especialitat, millorar la seva tècnica o aprendre'n de noves,

comptarà amb la direcció tècnica de Santi Llop (instructor d'esca

lada i d'alpinisme de I'ECAM) David Palmada (monitor de escala
da de I'ECAM) i Jaume Clotet "Paca", i al final de la mateixa s'e

metrà un document final amb les conclusions corresponents. Per

a participar-hi, cal conèixer les tècniques d'assegurament. El preu
de la matrícula és de 40 euros i la data límit d'inscripció és el 5 de

gener de 2007. Els drets d'inscripció inclouen l'allotjament, els

àpats de dissabte (dinar i sopar) i el dinar de diumenge. Els des-
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plaçaments no estan inclosos. Lloc d'inscripció: Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya - Rambla 41

, pral. 08002

Barcelona Telèfon: 93 412 07 77 Fax: 93 412 63 53 web:

www.feec.cat/ecam/ e-mail: ecam@feec.cat/

artifoatope@gmail.com

CAMPANYA CONTRA LA PRESA D'ENDESA A MONTREBEI
Tres mesos després de la presentació del projecte a Lleida, i

sense que s'hagin iniciat encara els tràmits per aprovar-lo, la cam

panya de rebuig a la presa, organitzada per la Plataforma per la

Defensa del Montsec, s'ha concretat ja en més d'un miler de sig
natures i l'adhesió de prop de 40 entitats, així com del

Departament de Medi Ambient de la Universitat de Lleida, entre
d'altres. La campanya "El Congost de Montrebei, Patrimoni de

Tothom - No a la construcció d'una presa al Congost de

Montrebei per part d'ENDESA", impulsada principalment per

l'Institut de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de la Natura



(Ipcena), el Centre Excursionista Lleida i la Plataforma per la
Defensa del Montsec, ha tingut ja ressò en alguns mitjans de
comunicació d'abast nacional i, previsiblement, viurà un cita

important el proper mes de febrer amb una caminada reivindicati
va a Montrebei, Red Montañas, en l'àmbit de l'estat espanyol, i

Mountain Wilderness Catalunya, en l'àmbit català i internacional,
dues de les associacions compromeses en la defensa de les

muntanyes, ja s'han adherit i fan difusió de la campanya, Per a

més informació podeu consultar els webs: www,ipcena,org i

www.lamanyana.es

J

Fotofrafia de Robert Masip

A la secció de Llengua i Muntanya del núme

.ro 312 d'Excursionisme dedicada al Cadí

comentava com la microtoponímia de la

serra ceretana reflexava el seu perfil asimè

tric, és a dir que determinats topònims de la

cara nord de la serra confirmen que la for

men un front continu de cingles i que alguns
topònims confirmen que a la cara sud hi ha

costes de pendent més suau. En canvi, ara,

ens fixarem en la distribució en el territori del

nom Cadí i la seva etimologia. El topònim és

sobretot conegut perquè dóna nom a la

serra situada a la banda sud de la Cerdanya.
No obstant això hi ha dues contrades més

del Pirineu Català que reben aquesta deno

minació. En concret la Vall de Cadí, que
forma una conca hidrogràfica - tributària de

la Tet - en el sector occidental del massís del

Canigó. Així com també el Cadí de Tost,
serra també coneguda amb els noms de lloc

de Montsec de Tost o Serra de Tost. El Cadí

de Tost és una prolongació occidental de la

Serra de Cadí que separa les vall de Tost, pel
nord, i la vall de Lavansa, pel sud, El cim cul

minant del Cadí de Tost és el Puig de

Serreïnes de 1,687 m d'altitud.

A banda d'aquests topònims la Serra de

Cadí ha creat, de retruc, nous noms com per

exemple el "mal anomenat" Túnel del Cadí. I

remarco el "mal anomenat" de manera vol

guda perquè amb rigor és un via de comuni

ció subterrània que travessa perpendicular
ment el Moixeró i no la Serra de Cadí.

Suposo que el nom Túnel del Cadí, originà
riament nom comercial que ha esdevingut
topònim, respon més a la lògica del màrque
ting que a criteris estrictament geogràfics, El

. topònim també ha donat nom a la cooperati
va Cadí de la Seu d'Urgell coneguda per
I'el·laboració de formatges i mantegues dins

per Ramon Boter de Palau

la Denominació d'Orígen Protegida dels for

matges de l'Ait Urgell i la Cerdanya.
El topònim Cadí, segons Joan Coromines,
provindria del mot llatí CATINUS equivalent,
en català, als noms comuns: plat, bací o

gibrell. En paraules del mateix filòleg: ( ... ) en

català el nom de l'atuell es va convertir en

una denominació geogràfica, passant per la

idea de "conca d'aigües"( ... ). Segons
Coromines aquesta conca hidrogràfica que

donaria el nom a la serra ceretana podria ser

la coma de Cerneres, situada entre el

Pedraforca i l'extrem oriental de la Serra de

Cadí (Onomasticon Cataloniae, volum III, p.

175i176).

amb la col'laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Per ajudar-me un amic m'ha dit que si contesto aquestes preguntes trobaré el nom d'aquest refugi i m'ha assegurat que la gran majoria de les respostes
les podré trobar dins de la revista.

Lestiu passat mentre anàvem de travessa per les terres veïnes tot seguint un GR vàrem ensopegar amb aquest bonic refugi. La veritat és que no sé el

seu nom. Recordo que algú em va comentar que feia pocs anys que s'havia inaugurat i que la propietat depenia d'una mena de sindicat a alguna cosa

semblant, jo la veritat és que no ho vaig entendre massa bé. De fet, el refugi era tancat, es veu que no obren tot l'any, una llàstima, de tota manera la

part lliure era prou gran per encabir-nos i passar la nit.

,

"'.
r-.

1. aquest puig és el punt culminant de la serra del Cadí de Tost 1••••••••••
2. cursa de muntanya que dóna la volta al massís més alt del nostre continent 2.••••• •••••
3. palmera autòctona del nostre continent 3•••••••••
4. el tuc de Barlonguèra a la Val d'Aran també rep aquest nom 4•••••
5. cada any se celebra aquí un festival de cinema de muntanya 5••••••••

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de gener, el nom del refugi 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 lot de llibres

de muntanya valorat en 30 euros. 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. 335) és el Culfreda de 3.034 m, situat al Pirineu Aragonès, també conegut com a Batúa a Batoua. El guanya

dor del concurs és en EUGENI BONET TORRES, enhorabona. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.net podreu consultar les respostes a les pre

guntes del número anterior.
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� La Tossa Pelada
Solsonès / Alt Urgell

OIilimliE.¡]Iraquetes i pals. Poden llogar-se a la mateixa estació.

II • desembre a abril segons l'estat de la neu

• II. • mapa Port del Comte / Serra del Verd a Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
¡ • Caldrà accedir a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-Lavansa. Per això,

anirem fins a Solsona i des d'allí, bé sigui passant per l'estació hivernal del
Port del Comte o per l'embasament de la Llosa del Cavall i Sant Llorenç de
Morunys, accedirem al coll de Port a 1.660 m que dóna accés a la vall de
Tuixén. Trobarem tot seguit el trencall asfaltat a l'estació d'esquí nòrdic.
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� El Talló
La Garrotxa

unes 5 a 6 h en total

1.:.I:I:01lll:A:i'1!t 540 m

• • camins poc fressats i senyalitzacions velles fan que sigui un terreny
força perdedor

If • ascens factible tot l'any, possiblement les millors èpoques siguin tardor i

primavera
• fl. • mapa i guia excursionista Alta Garrotxa, Esc. 1 :25.000. Editorial

Alpina
¡ • Just passat Castellfollit de la Roca en direcció Besalú trobem el trencall

cap el poble d'Dix (GIV-5221). Un cop a Dix, passem amb el vehicle per sota el
Castell i seguim per la carretera que va a Beget. Uns 10 Km més amunt,
sortint de la segona fondalada, passat el Coll de Bucs, trobem a mà esquerra
l'inici evident d'una pista que puja amunt. Hi ha espai per aparcar al costat de
la carretera .

[{] Pic de Baciás
El Sobrarbe

5 hores de pujada
-':::lIal.IIlll:a:.JlIII1.130 m

���'liIIIa la baixada hi ha trams força drets i amb certa exposició a allaus

�mm.lIequip d'esquí de muntanya, i equip de seguretat (pala, sonda i ARVA)
• • I casa de Piedra a Baños de Panticosa. A 1.636 m. Propietat de la FAM.
98 places, servei de dutxa gratuït. Tel. 974 487 571.

II • ascens hivernal segons la neu, de desembre a primers de maig
• II • • Panticosa - Formigal Esc.1.25.000. Ed. Alpina

: I II • • Pirineos en esquís. D'Enric Faura i Jordi Llongàs. Ed. Desnivel
¡ • Per la carretera que va de Sabiñánigo a França pel Portalet. Poc abans

de la població d'Escarrilia prendrem el trencall cap al poble de Panticosa. Si no

hi entrem i seguim amunt aquesta carretera acaba al nucli de Baños de
Panticosa a 1.636 m.
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Pasqual Garriga

Descripció: Excursió ideal per ter-la amb raquetes, les enfilar una diagonal en direcció al nostre objectiu. A mida Foques. Des d'aquí, en 50 minuts baixant cap el nord-est
vistes són impagables. A l'estació us faran pagar un forfet que guanyem alçada anem dominant l'estació del Port del i sempre pel marge de la pista d'esquí retornem a la base
de raquetista, molt econòmic, agafeu un plànol de pistes, Comte i, no gaire lluny, al fons, el majestuós Pedraforca. de l'estació.
us serà útil. Es pot dividir la pujada en tres trams: en el

primer remuntarem en línia recta i sense pèrdua possible
un evident i ample tallafocs que surt de la base de

l'estació a 1.920 m i que després de tallar dues pistes
d'esquí de fons s'acaba a 2.095 m en una inflexió del

terreny, els Clots de Rebost, per on passa una pista de

fons, i des d'on ja es veu la blanca i arrodonida Tossa

Pelada. El segon tram ens porta en la mateixa direcció,
per dintre el bosc, tot seguint rnarques de pintura groga
fins a situar-nos per sobre una àmplia collada. Hem de

perdre una mica d'alçada fins a l'anomenat Prat Llong, a

2.150 m cota més alta de l'estació de Tuixent la Vansa. A

l'esquerra ens queden els remuntadors del Port del

Comte i a la dreta la Tossa Pelada. AI Prat Llong hi ha una

cabana que pot ser un bon lloc on fer un rnos a una

paradeta just abans d'encarar un darrer tram de bosc i

tornarem per on hem vingut. A
Pla de "ree Foques

l'oest de la Tossa Pelada es (2.020.!!'!
-,

forma una vall que mica en mica \:
s'orienta al nord i per la qual baixem sensei
complicacions tot revoltant el nostre cim. A I�
cota 2.020 m ens trobem en un pla :..."";,,
boscós on es bifurquen les pistes
d'esquí de fons, és el pla de les

. - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Descripció: Des d'Dix, el Talló és el cim que domina i

tanca les vistes a ponent. Seguint pista amunt no

triguem a trobar una cruïlla de pistes, deixem la que

seguíem i encarem a l'esquerra una pista que baixa

fort del proper Coll Segordí a 850 m. AI coll herbós
anirem a cercar les marques grogues i blanques del

PR 186. El camí passa sobre una tartera i va a cercar

un seguit de ziga-zagues sobre l'aresta que separa els

vessants est i sud d'aquesta àmplia raconada que
domina la riera d'Dix. El primer ressalt rep el nom de

Pujant del Matxo, el segon tram més dret és el Pujant
del Burro. Sortim del bosc d'alzines i pel fort pendent
de la Solaneta de Llonganya fem cap a uns plans,
anomenats de Reclusanys a 1.110 m on hi fa un revolt

una pista i des d'on veiem el cim del Talló. Seguim la

pista a mà dreta i poc després les marques del PR

esdevenen un ampli sender que segueix de prop la

carena de les Feixasses. Quan aquest camí encara el

sud cap a un barranc l'haurem de seguir amunt fins a

la Collada del Faig uns cent metres per sota del cim. El

mapa pinta un camí que possiblement no trobareu,

tant se val som molt a prop del cim. Topem aquí amb Sagordí de l'inici, des d'on retornem ràpidament al

un roure monumental que fa que ens aturem a vehicle.

contemplar. El cim del Talló és poc definit i es troba en

una clariana entre matolls al capdamunt de la carena Pasqual Garriga
est. El reconeixem per un pessebre dipositat pel Centre

Excursionista d'Oiat. Vistes sobre tota l'Alta Garrotxa al

sud i cap el Canigó i el Camanegra al nord. Per baixar

anirem cap a la carena que baixa a ponent, per sobre

d' uns ressalts rocallosos i un centenar de metres més

avall del cim encararem al N l'àmplia collada de

Reclusanys a 1.133 m. De la callada es pot tornar

per pista fins al cotxe tot revoltant el Mont de

Llor( opció llarga). Nosaltres

prenem la pista que se'n torna als

plans de Reclusanys, d'on venim,
per anar a trobar allí, cap el NE

les marques de pintura vermella i

alguna fita escadussera que

marquen una molt dreta, boscosa i

perdedora baixada (màxima atenció) de

300 m que de nou ens porta al coll

, - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Descripció: Qui no hagi estat mai a Baños de

Panticosa pot quedar allucinat per la dimensió de les

obres que s'hi duen a terme i que ja han alterat

definitivament l'encís i l'atmosfera noucentista de

l'antic balneari. Ara és un centre vacacional de luxe

amb casinos i tres hotels de cinc estrelles. Sortim pel
camí que puja a l'embassament de Bachimala i en el

punt on topem amb una gran canonada que en baixa

trenquem a mà dreta per un camí que guanya altura

fent revolts dintre del bosc en direcció E cap a la base

del pic de Serrato. Si ens hi acostem més sortirem del

bosc per uns plans oberts i suaus sinó, ens anirem

endinsant cap el barranc de Brazato. Més amunt els

dos camins s'ajunten a la cota 2.200 m. En el punt on

els dos itineraris conflueixen podem triar pujar per
unes pales molt sostingudes amunt cap els Ibones

Altas de Brazato a fer una pujada més suau anant a

passar prop de I'ibon inferior de Brazato i per
l'embassament de Brazato a 2.380 m; quina paret
podem contemplar des de baix. Per anar a trobar els

Ibones Altas haurem d'encarar una curta però
redreçada pala encaixonada que ens deixa a la conca

ampla i planera d'aquests ibones. No cal dir que

aquests estan gelats i coberts de neu. La conca queda
tancada per una amplíssima collada darrera de la qual
treu el cap el massís del Vinhamala. Arribats al Collada

alto de Brazato, el Baciàs és el cim arrodonit que

queda a la dreta. Per pujar-hi recorrem

,n
suau

diagonal tota la seva base i

l'S
9

enllà del cim encarem el seu

llom nord per pendents amb

pedres despreses. Del

llom ja sense esquís
arribem sense dificultat al

cim de 2.760 m (5h). Les

mirades se'n van totes

cap al vertiginós vessant

sud del proper Vinhamala.

AI sud les vistes arriben a

la Peña Oroel, sobre Jaca

i en dies freds fins al

Moncayo. Baixarem

seguint la línia de pujada
però ara sense passar

per l'embassament de Brazato, baixant directes per
una pala de les que fan afecció. A baix de tot es pot
evitar el bosc per unes pales molt dretes que ens

porten a la canonada d'aigua.



er Marc Janeras i Casanova

A peu pel Pare Natural
Cadí-Moixeró i el massís
del Pedraforca
Sergi Lara Garcia

Co/.Azimut,81
Cossetània Edicions.juny 2006
225x120 mm; 131 pàg. bin;

fotos i croquis

A peti per la Garrotxa

Josep Mauri Portolès
Col. Azimut, 82

Cossetània Edidons.junv 2006

225x120 mm; 155 pàg. bin;
fotos i croquis

La Costa Daurada arran

de mar

Josep Insa Montava

Col. Azimut, 86

Cossetània Edicions, setembre

2006

225x120 mm; 211 pàg. bin;
fotos i croquis

Montserrat. Les 32 millors
excursions i vies ferrades
Francesc Roma Casanovas
Col. Azimut, 85

Cossetània Edicions, setembre
2006

225x120 mm; 129 pàg. bin; De la nova fornada de la
fotos i croquis collecció Azimut en

destacarem un parell de títols.

A la comarca de la Garrotxa,
Josep Mauri selecciona 20

itineraris entre els quals hi ha

indrets de I'Alta Garrotxa o de

la zona volcànica, però també

ens indica altres rutes per la

part baixa o sud de la

comarca, com ara la vall de

Llémena, cosa que pot obrir

horitzons.

Menció especial requereix el

treball de Joan Ramon

Segura, guanyador del Premi
Vèrtex convocat per la FEEC,
en la seva 6a edició. En 25

Circuits d'alta muntanya
pel Pirineu Occidental
Català
Manel Figuera
Col. Azimut, 84

Cossetània Edicionsjunv 2006

225x120 mm; 167 pàg. bin;
fotos i croquis

25 excursions pel Front

del Pallars

Joan Ramon Segura
Col. Azimut, 87

Cossetània Edicions, setembre

2006

225x120 mm; 179 pàg. bin;
fotos i croquis

excursions podem recórrer un

patrimoni històric de quan la

guerra va irrompre en unes

valls avui de nou tranquil·les.
A part del valor del fil

argumental sobre l'empremta
bèllica en aquestes
muntanyes, també constitueix

una descoberta de molts

racons poc coneguts,
especialment en la part baixa

de la Noguera Pallaresa.

ALTRES NOVETATS EDITORIALS

A peu per la tardor i l'hivern
Ernest Costa Savoia
Col. De ferradura, 5

Arola Editors,juliol 2006

230x140 111m; 153 pàg. color;Jotos
i croquis

Ernest Costa és prou conegut per les seves collaboracions en

nombrosos mitjans de comunicació, aportant sempre una visió experta
de la natura i la geografia catalana. Així mateix, al programa el Matí de

Catalunya Ràdio va realitzar I' espai Paisatges al Punt. Hi aportava una

observació molt precisa de I' evolució de paisatges molt variats alllarg
de l'any i recomanava formes d'atansar-s'hi a gaudir-ne.Aquest llibre

recull alguns itineraris corresponents a la tardor i l'hivern arreu dels

Paisos Catalans, recopilant el què, en el seu moment, es va publicar en

diaris, però ara amb una 'edició molt acurada i amb bona fotografia.

Valldoreix, La voluntat d'un

poble
Juan José Cortés García
Entitat Municipal Descentralitzada

de Valldoreix, 2004

230x170 mm; 179 pàg.

Camins de l'aigua
Joan Pallisé Clofent
Col. Petjades, 7

Cossetània Bdicions.junv 2006

240x170 mm; 235 pàg.

excursionisrne 39
'3·�6



L'alternativa verda

Comencem un nou any ple de noves activitats i entre elles
una de les quals encara no n'havíem fet esment en aquesta
secció, i no precisament per manca d'adeptes: la bicicleta de

muntanya, altrament dita, bicicleta tot terreny, o més

popularment, BD.

Abans d'entrar en matèria fem-una mica d'història. L'origen
de la bicicleta de muntanya es situa als Estats Units a

principis de 1930, moment en què es dissenya per primera
vegada una llanta més ampla del que fins aquell moment era

habitual. Partint d'aquesta base, al 1933, Ignaz Schwinn
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construeix la que seria la primera bicicleta tot terreny de la

història, la Schwinn Excelsior, molt més gran i robusta, que
aviat es popularitzaria entre els repartidors de diaris a domicili.

Però no seria fins ben entrada la dècada dels setanta, que la

bicicleta de muntanya no s'incorpora com a modalitat

esportiva de la mà de l'anomenada The Canyon Gang, una

colla de freakees que posen a prova llurs habilitats llençant-se
muntanya avall pels vessants del Tamalpais a Califòrnia.

Aquestes primeres bicicletes de muntanya, però, eren

concebudes bàsicament per al descens, per tant eren

excessivament pesades i calia fer-les aptes també per a

l'ascens. Fou llavors quan es començaren a alleugerir els

materials i s'inclogueren modificacions importants en el

quadre i els plats: havia nascut la BD.

AI nostre país, el condicionament de les anomenades vies
verdes durant aquests últims anys, ha acostat encara més al

gran públic aquest esport que combina a la perfecció activitat

física i contacte directe amb la natura.

Si el que volem és iniciar-nos en aquests recorreguts que
recuperen els antics traçats d'alguns ferrocarrils de la nostra

geografia no podem passar per alt www.viasverdes.com.

Aquesta web de caràcter estatal repassa els 1 .500

quilòmetres d'infraestructures ferroviàries en desús

reconvertits en itineraris cicloturistes a partir de fitxes

agrupades per províncies. Cadascuna de les fitxes ens

informa detalladament de les característiques de l'itinerari:

localització, longitud, traçat, medi natural, patrimoni cultural,
connexions, cartografia ...

40 excursionísme

www.viesverdes.orgensapropaalesterresgironines.la
província catalana amb més itineraris per recórrer: la Ruta del
Ferro i del Carbó, i la Via del Carrilet dividida en dos trams

ben diferenciats: el primer d'Oiat a Girona i el segon de
Girona a Sant Feliu de Guíxols. Un plànol interactiu ens

permet accedir amb un simple clic a cadascuna de les fitxes.

Quilòmetres, desnivell, dificultat, paviment, serveis, gràfics,
fotografies ... no hi falta res.

La pàgina www.lleidatur.com/cat/viasverdes.html. fa el

mateix amb l'única via verda de la província de Lleida: la Via
Verda de la Vall Fosca.

o

La Via Verda de la Terra Alta, a les comarques tarragonines, la
trobem descrita entre d'altres pàgines a

www.ebreguia.com/rutes/viaverda.htm. Aquest recorregut
entre Arnes i el Pinell de Brai el trobem perfectament explicat
amb dos itineraris que es poden combinar per no anar i

tornar pel mateix lloc. Un breu apunt històric de la línia de la
Val de Zafán que només va romandre setze anys en servei,
ens ajuda a comprendre millor l'origen d'aquesta ruta. Si
arribats al Pinell de Brai encara ens queden forces, podem
continuar fins a Tortosa tot seguint la Via Verda del Baix Ebre,
sobre la qual ens podem informar a la senzilla 'però concisa
www.riberabike.com/viabaixebre.html.

o

.' ¡¡; � (jhcltl//biCHld.blcvS-'�12006fO'I'Il·""" .... "u..ot"'lob,..glu..ft ..

C-_""CMlIl,"""..,. Oh��

Bici-Vici •
I. oM:' __Ietoo' .. ""

_ ..t_� M'!-�

La v¡. VudII del Uobrt'pl

-.......

'''''''''''-'''
.-

T"'INMr_ ....... " .... �,¡.od ... �..tMII_1I'Il
... u.cw.g.' No 1f�1 _ .. ...,.,_ ..... IrA.,.� ..unI
_.'""""""".,.IIo_.O'� .... _1u
..",.__( l.�.�Ietc..)�'.... ft_uA'
_ .. ..,..."' �aI_ "".TMnIqlOMlU__

..... '-' __ elan ,........sIflaI,""cIeIt ••• ffIIIIn"'"
� '" .,,..__ Mltt_lNloe''''' pet .......1 � ""

�.tlI...__ Iot"""'I"" __"_""'''''Y
c"" .... IPO""-.la.IIIIo "'ftc.rd,.... .. pWltcl.tr_lIc·lI
_1'ItoI.1IiU'-llel 1 t _... _ ........ .,.,,� hLfI).

.......... __ �_... ""'"'_.. _--
_ _''''In I.�Mc.od....... "''u....._ ...
... NlIuo�w �
...be •• C.Ie" .-II·_._I ... "_...

• ..pt... IeMrm ...... !I

.�

._

._

T_I· '''-'-'- ....,� ..... lMtV-_l'IIiltU ... )

__ tj ....... __ '1II._mo_"..peInIM .. C-ll(__'CO
.,.CI ... ..., •• ) . ....,� __ .Ic>< .............. � __ •

.. _�HIIcII' Mto4t .... 'eI"".¡., _
_ ... _<'I .. t....o4a�_ ... ... _t,.._,,....1101.0
.. _ckr._�c·12.... __ d�_�"1'''' ""_
_, .... ""_ .. �_tll .. fGC ... ".,_"· ..... Vtloatl(¡l
...... .. ,"""..""""oIf1 ... �tt.

.�
ali... •

--�".
�

.�... .--; �

. . �, ---- -

.IIU.AC(Jf
Iw,.ueIIlOIl�I'

.... __ ,. �''''''''''_IIOI'II_ CfI � .. _.rUfla

.._r.t·1t �, ""l1\li6 ......._ I� ", .. ". IlK d.

c. ....II6, tr ",,,••,..1 In "oH <le trin ¡ n ti riu, LlI

_ ••••H ""iMI ., �� MJUdo. � _ .111 ........ PIf � "0"'"
1IOd""'IM4IM�iMfvoe""",, __""""'d.lriu.dt'�l9fao1
_0'..111,..,.... .....

I no podem acabar la secció sense esmentar les dues vies
verdes que de moment disposa la província de Barcelona i

que tenen ambdues com a protagonista el riu Llobregat: la

Via Verda del Llobregat, pròpiament dita, és un tram de

només sis quilòmetres sense condicionar comprès entre la

Colònia Rosal i l'embassament de La Baells al Berguedà. El

tram del Baix Llobregat que va de Martorell a la mateixa

desembocadura del riu es descriu abastament a la web bici

vici.blogspot.com/2006/07/la-via-verda-del-llobregat.htmI.

Evidentment, la nostra geografia i les infraestructures
senderistes i cicloturistes a casa nostra ens ofereixen
moltíssimes possibilitats més de gaudir de l'art del pedal, però
descriure-les serà ja el propòsit d'un altre dia.

Bonape\Al_}.AJ_ \A.J
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lorna a viure
entre cotons

Més senyalitzacions perquè et puguis perdre sentint-te segur, més hores

de sol que t'acaronen la pell, muntanyes de neu que et protegeixen de la

rutina, blanc a la terra i a la teva ment. Esquia a Catalunya i redescobreix

aquella sensació ja oblidada de veure com el món es dibuixa al teu pas.

Catalunya,
una mirada
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Pirineu de Lleida
el blanc dels teus pensaments
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