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A l'estiu
tota cuca viu

Quan rebeu aquest numero ja serem a "estiu, època propicia pe' a "activitat
a muntanya. Desaparegut el rigor climàtic de l'hivern. La muntanya i la natura ens

mostra la seva cara més amable, convidant-nos a descobrir-la i a gaudir-ne.

Així, de la mateixa manera que la fauna a la natura, o les cuques a l'estiu, molts de
nosaltres que durant l'hivern limitaven les nostres activitats del cap de setmana a

serralades o indrets més baixos i propers, fugint del fred i la neu. Busquem ara

d'ampliar el nostre terreny de joc en noves cotes més altes i vetades durant
l'hivern, excepte per a aquells que el canvi d'estació només ha representat un

canvi en l'escenari i l'activitat per moure'ns per la muntanya.

Dels itineraris amb raquetes de neu, amb esquis de muntanya, corredors i

escalada en gel. A altres escalades, ara sobre roca, itineraris d'altes rutes, crestes

o descens de barrancs per dir-ne uns quants.

El canvi no és només d'estació, lloc i tipus d'activitat a fer a la muntanya sinó
també de temps. Els dies s'allarguen i tots, qui més qui menys disposem de les
vacances d'estiu. Que ens permeten viatjar a altres indrets més llunyans, canviar

de serralades o continent i, fins i tot, explorar nous horitzons.

En definitiva, a l'estiu tota cuca viu i és època de fer plans amb la família o els

amics i companys per trescar per la muntanya i descobrir nous llocs i possibilitats.
Des de la revista Excursionisme esperem que aquesta sigui un espai de
comunicació obert a tothom per compartir activitats, experiències i coneixements.
Per ajudar-vos en aquestos objectius de descoberta d'itineraris, activitats i nous

indrets, així com contribuir a ampliar el coneixement de l'entorn natural, cultural i
coneixements de la muntanya, on desenvolupem les nostres activitats.

Així doncs, a viure l'estiu

excursíonisme 3
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'enigma de l'ascensió
a la vall d n es, Andorra

Text i fotografies de Bernat Gasull



al Pie de Com.eta,



 



Horari: 2h 30min de pujada
Desnivell total: 1.050 m en

l'ascensió

Mapa: Andorra, 1:40.000,Alpina;
Andorra-Cadí, 1:50.000, Rando
Éditions-ICC

La llegenda del tresor

de Manegor
La font de Manegar és de les
més conegudes de la vall
d'lncles, Hi podem passar
anant cap al Port d'lncles.
"( ... ) font de Manegó, a on diu

que algun pastor vegé una

llum estranya, atribuint-ho a

una encantada que diuen

que hi ha. Allí creuen que hi
ha soterrat un cuire de bou
pie de moneda. Molts l'han

cercat, però fins avui no s'ha
deixat trobar."
"Diuen que uns espanyols, al

passar a França en les gue
rres de ... , se menjaren un

bou vora la font de manegó, i

després posaren tots sos

caudals dins la cuiro i l'ente
rraren allí."
Si algú troba el tresor sisplau
comuniqueu-nas-ho.
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Colada de lava Bosc de laurisilva

Duren que fa uns 2 rmhoris d'anys. a hnals de I'era tercràrra,
el terrttort que ara ocupa Catalunya era un magnif1c 1 esponerós bosc de

Iaurrsrlva, Els boscos de laurrsrlva són propis de zones tropicals
rnarftrmes 1 estan conshtuits per espècies pererirufòhes errtre les

que destaquen HOTeTs. bTUCS 1 falqueres de rrndes arbòrres,

PeT errteridre'ris, és el bosc que velem a les bones pel-lfcules de dmosaures,

No és que ara us vulgui proposar una excursió a través del temps,
ni un viatge a les selves tropicals del nostre planeta.No tan lluny
del nostre país, a les illes més occidentals i altes del l'arxipèlag
canari, podem trobar encara aquests ancestres dels nostres bos
cos.

Per exemple, si les vacances familiars ens porten a l'illa de
Tenerife no hem de perdre l'ocasió de conèixer els boscos de lau
risilva. A part de gaudir del clima, les platges, la cultura i la gastro
nomia, aquesta illa ens ofereix tres bones excuses per practicar
l'excursionisme.

La primera, i més coneguda, és l'ascensió al Teide (si hi voleu
ascendir no oblideu treure abans, a Santa Cruz, el permís per
pujar fins el cim; arribar-hi d'hora, les cues al telefèric poden ser

memorables; i recordar que a 3.718 m d'altitud, encara que siguis
al tròpic, fa fred a molt fred). La segona és passejar pels boscos
de pi canari (pinus canariensis) nets, pràcticament, de sotabosc.
lla tercera -Ia que descriuré- és la descoberta del bosc de laurisil
va de la península d'Anaga.

La península d'Anaga està situada a l'extrem nordoriental de l'illa
de Tenerife. Una imponent serralada volcànica, amb cims que
voregen els 1.000 m i que s'alcen pràcticament verticals des del

mar, la creua de dalt a baix. La seva situació i la seva orografia
provoquen que bona part de l'any estigui coberta d'una espessa

boira causada pel xocs dels humits vents alisis provinents de

l'Atlàntic. Aquí les precipitacions poden ser d'uns 600 mm a l'any
en forma de pluja, però poden arribar fins als 2.000 mm anuals a

causa de l'anomenada pluja horitzontal provocada pel mar de

núvols, la boira permanent que hem citat. Aquest ambient afavo

reix el desenvolupament d'una exuberant vegetació, el
Monteverde en diuen, amb unes característiques desconegudes
per nosaltres.

El Cabildo insular de Tenerife ha protegit amb encert bona part del

territori. A més ha preparat diversos itineraris per recórrer el mas

sís. Ja que anem amb nens us proposo seguir-ne un batejat amb

el suggerent nom de "El bosque encantada", que barreja les lle

gendes sobre bruixes i bruixots amb la descoberta del bosc més

verge i ben conservat de l'illa.

Des de la població de La Laguna, capital universitària de l'illa, cal

que ens adrecem al rústec poblet de Taganana. Pocs quilometres
abans d'arribar-hi hi ha l'àrea recreativa de "La Ensillada" punt de

partida de la ruta. Som a gairebé 800 m d'altitud, a l'entrada del

pijaral (bosc de falgueres). L'indret és humit i feréstec, inquietant
fins i tot. La fina boira i el silenci ho embolcallen tot. Només, ara i

adés, el xisclet d'un ocell es deixa sentir per remarcar més enca

ra el silenci i la soledat. No hi ha ningú: els turistes es queden a

les platges i als illencs no els atrau l'humida serra.

excurs ionisrne 9
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Mirador a la serra d'Anaga

Un rètol marca l'inici de la ruta; un llòbrec corriol que s'endinsa en

direcció est entre l'exuberant vegetació. Tot és humit, fangós,
silenciós ... Però també nou i excitant. Caminar sota les falgueres,
veure brucs amb troncs com braços. Semblaria que en qualsevol
moment et pot sortir una salvatgina o un aborigen disposat a crus

pir-te. El bosc és dens i impenetrable però el corriol és evident i de

fauna, ni rastre. AI cap d'uns 20 minuts el camí pren direcció nord,
direcció que no deixarem fins a trobar el camí de retorn.

En aquesta caminada és especialment important dur una brúixo

la. Encara que no es fàcil perdre's, la novetat de la zona i la boira

ens poden desorientar. AI cap d'una mica més d'una hora de

caminar sense més variació que alguna lleugera baixada o puja
da, ens trobem amb el Roque Anambro, les restes d'una antiquís
sima xemeneia volcànica que semblen un fantasma petri. Com un

tòtem, una efígie que una cultura misteriosa i oblidada hagi cons

truït per honorar als seus avantpassats. No és extrany que aques
ta sigui una zona considerada com a punt de reunió de bruixes i

bruixots.

El Teide des de Puerto de la Cruz

10 excurs íonisme



Mitja hora més tard arribem al punt final de

l'excursió, el Mirador del Tejo. Si la boira
ens ho permet veurem al fons, com tallat a

pic, l'oceà Atlàntic estavellar-se contra les

roques i els penya-segats de la costa en

un espectacle impressionant i grandiós.

Sadollats de tanta exuberància iniciarem

el retorn. Just darrera del mirador hi ha les
restes d'una pista forestal. Cal seguir-la
durant una hora fins pràcticament la carre

tera i, just abans d'arribar-hi, agafarem a

mà dreta un corriol que novament pel pija
ral ens conduirà al punt de partida i ens

permetrà acomiadar-nos adequadament
d'aquesta frondositat verda que abans
teníem a casa nostra.

Recomanacions

Excursions aptes per a totes les edats

Cal portar aigua ja que no se'n troba

El camí pot ser perdedor en algun moment.

No hi ha senyals indicadors.

Horari: 3h

Desnivell: insignificant
Cartografia: Fulletó informatiu del parc

Las Cañadas
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Conten els pastors de la vall de Biròs que
"quan Déu vingué aquí, hi féu nit, i llavors
tallà el país a cops de destral. Però quan ja
se n'anava, fou presa dels remordiments i

llançà, per damunt les seves espatlles, un

grapat de mineral."

,

VALL D6 �fR.DS
Entre el record de les mines i l'esplendor de l'alta muntanya

La vall de Biròs és una de les 18 valls del

Coserans, comarca del nord dels Pirineus
amb molt per descobrir. És poc coneguda
pels excursionistes catalans, per la manca

d'accés directe i, perquè poc més a l'oest, hi

ha molts tresmils, sempre més cobejats.

Quan fa un temps vam pensar a fer una tra
vessa pel Coserans, vam consultar l'enci

clopèdica obra de M. Angulo, que descriu
ascensions a tots els sectors dels Pirineus

(sovint massa esquemàticament). Ens va

sobtar una foto de les instal-lacions mineres
abandonades de Ventalhor, dominades per
l'altiu Tuc de Maubèrme.

La curiositat per aquestes mines i la idea de
fer el Tuc de Crabèra ens van engrescar a

fer una primera excursió. Un altre al·licient

quasi mític, era la possible presència de

l'ós, que té un terreny idoni en els fantàstics
boscos de la zona. Pel bon record que ens

va quedar, vam organitzar una altra excur

sió a les increïbles mines de Bolard, com

explicarem.

En general al vessant nord dels Pirineus, i
més al Coserans, haurem de superar grans
desnivells: el poble d'Eilia no arriba als 1.000
m, i el Tuc de Crabèra assoleix 2.630 m. El
rei indiscutible de la vall de Biròs i sostre del
Coserans, el Tuc de Maubèrme, fa 2.880 m.

El cansament serà considerable, bé que una

mica suavitzat en trescar sobretot per
terrenys herbosos. El premi serà gaudir de la
natura i el paisatge, i conèixer un passat
miner en el qual els protagonistes havien
estat persones, animals i màquines, i l'esforç
del treball sacrificat a les mines, que va deixar
moltes vides mentre eren en explotació.



Mines abandonades entre, les valls de" Biròs i Aran

Tot el sector entre el nord de la Val d'Aran i el sud del Coserans era

una important regió minera, fonamentalment de plom i de zinc en la
forma de galena i de blenda. Les mines, explotades en diversos

períodes, van condicionar molt la vida a les valls. Com a importants,
podem citar les mines de Liat a la part aranesa, i les de Ventalhor a

la vall de Biròs. Per la seva situació les de Bolard eren les més

espectaculars. Crida l'atenció que moltes mines a la Val d'Aran eren

de concessió francesa i, fins i tot, en el cas de les de Montoliu i deth

Horcalh, el mineral s'enviava directament a la part francesa, a través
del Pòrt d'Urets i el d'Òrla.

La vall de Biròs es va veure ben submergida en l'activitat minera. La
vida de generacions de ramaders i pagesos va fer un tomb cap al

1830 amb la descoberta d'un filó de plom argentífer. Això va portar
una riquesa inesperada a la vall, que va esdevenir minera durant

poc més d'un segle, entre 1850 i 1950. La majoria dels homes va tre

ballar a les mines, mentre les dones s'ocupaven de les propietats
agrícoles.

És interessant veure sobre el terreny com els miners resolien les difi
cultats de treballar en indrets de fort pendent i lluny dels pobles,
havent d'habitar barracons prop de les mines. Inicialment el mineral
es baixava amb carros de bous fins als bocards de la vall, i també

per uns reguerots o goulottes. AI tombant de segle es va revolucio
nar el transport amb construccions telefèriques (cables i cistelles

vagoneta) que baixaven tones de mineral salvant el fort desnivell. El

mineral s'extreia pel sistema "Decauville" (raïls i vagonetes) abans
de carregar-lo al telefèric. AI fons de la vall, als bocardso bugaderies
d'Eilia i d'Òrla, es tractava el mineral aprofitant l'energia hidràulica.
Tot plegat configura un patrimoni industrial, avui abandonat, de l'èpo
ca d'explotació minera als Pirineus.

A més de la feina minera pròpiament dita, es van haver de construir

camins, barracons, magatzems, túnels, telefèrics, tot en alta muntan

ya amb l'afegit del fred, la neu, el vent i la pluja ... Les mines tancaven

tot l'hivern, i algunes més temps. Cap al 1907, en plena expansió,
més de 500 miners treballaven a les de Ventalhor. Bastants d'ells
van morir per explosions, accidents i caigudes, o malalties degudes
a la toxicitat del mineral (especialment el plom). Fins i tot alguns nens

treballaven a les mines. Entre 30 i 40 dones treballaven al bocard
d'Eilia.

Deixant l'aspecte romàntic de visitar antigues mines en desús i esbri
nar-ne el funcionament, el cert és que les installacions es van dete
riorant progressivament. És trist que, acabada l'explotació, va que
dar tota la ferralla sense que se'n preocupés ningú, fet més evident
en mines com les de Ventalhor, d'explotació més moderna i que han

incorporat més tecnologia. Seria interessant, i molt costós, que es

fes una restauració desmantellant deixalles o ruïnes i mantenint-hi el
mínim que pugui fer pedagogia sobre l'activitat minera.

No cal dir que hem de prendre sempre les degudes precaucions
en visitar instar-lacions mineres abandonades, i més si són a l'alta

muntanya.

Barracons de les mines de Bolard, un veritable Macchu Picchu pirinenc

El Tuc de Crabèra i les mines de Ventalhor

Frechendech - refugi deth Estanh d'Aranh - Tuc de
Crabèra - retorn al refugi - Pica deth Ar - mines de
Ventalhor - Eilia

Era l'octubre del 2004. L'accés més curt en vehicle és per la

Cerdanya, coll de Pimorent, Acs (Ax-les-Thermes), Fois (Foix),
Sent Gironç (Saint-Girons) i Castilhon (Castillon-en-Couserans).
Després ens endinsem a la vall de Biròs, amb Sentenh (Sentein)
com a petita capital, amb una remarcable església, fortificada i

amb un campanar octogonal de 6 pisos.

Remuntant paral-lels al riu Lez, el darrer poble és Eilia (Eylie), on

només arribar apreciem que gairebé no existeix la línia horitzon

tal, en qualsevol direcció començaríem a guanyar desnivell. Als

vessants de fort pendent, un mosaic de bordes i prats de dall,
reducte de l'autèntic Pirineu que aquí encara es conserva. No es

fa gaire difícil, encara avui, sentir parlar en aquestes valls el

gascó, variant de l'occità que, com a la veïna Val d'Aran, és pròpia
del Coserans (a diferència deillenguadocià parlat a la resta del

departament de l'Arièja, on el Coserans fou inclòs tot i tenir lli

gams històrics amb el comtat de Comenge).

Al barri superior (Eylie-d'en-Haut) hi ha la gÎte d'étape on passem la

segona nit. Feta la reserva i deixant-hi un cotxe, tornem a Sentenh i

prenem una carretereta que s'endinsa en una petita vall fins a prop
deillogaret de Frechendech (820 m), on deixem l'altre cotxe.

Continuació de la carena cap als Tucs de Sèrra Nauta i Maubèrme, des del Tuc de Crabèra

excursíonisrne 19



Després de dinar, ben preparats iniciem la travessa. El sender

(senyals groc-vermells del Tour du Biros) remunta la vall deth
Isard per una tupida fageda amb bedolls i falgueres, hi ha humitat
i frescor prop del torrent. Gaudim d'aquesta vista amb tots els
colors de tardor, és ideal per veure algun ós ... però ni rastre.

Més amunt sortim del bosc i passem per la cabana d'iliau (1.480 m),
petit refugi lliure, veient enfront la piràmide del Tuc de

Crabèra. Amb la darrera llum arribem al refugi deth
Estanh d'Aranh (Étang d'Araing, 1.965 m, 3h 30min

de pujada), enlairat a l'E de la presa que clou l'es

tany. Té una estructura rnetàl-lica que recor

da un búnquer, i la curiositat d'una de les

parets interiors que és un mural amb
aus rapinyaires dibuixades.

Un bon

ensurt, el

guarda ens diu

que no hi havia lloc,
tot i haver reservat feia

,/
-

dies ... diu que ens havia inten- �"
tat avisar. Per sort hem pogut dormir
al menjador. Llàstima que, quan ja agafàvem el son, el xivarri
d'una festa de cloenda improvisada pels propis guardes ens

impedeix dormir bé. En queixar-nos, ens donen la raó i no ens

cobren l'estada, només els àpats.

Oblidat l'incident, iniciem l'ascensió al cim amb un dia excel-lent i

els primers raigs de sol il-lummen l'itinerari. Amb els nombrosos

excursionistes, s'hi apunta un gos blanc dels Pirineus. Seguint el

GR-1O, arribem al Pòrt d'Averan (col d'Auéran, 2.176 m, 30min).
Deixem el GR que baixa a Meles (Melles) i, per una llarga i fàcil

carena, assolim el Tuc de Crabèra (Crabère, 2.630 m, 2h des del

refugi). La panoràmica és increïble, sobretot al SW per la visió
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Grup de bordes al poble d'Eilia, la de la dreta és la gîte d'étape

propera del massís de la Maladeta. Pel cantó S el cim és defensat

per un gran estimball, i a sota veiem els aranesos Estanhs de Liat
i la llarga i frondosa vall de Toran ... segur que algun ós tresca pels
boscos d'avets. A l'E ens vigila el Tuc de Maubèrme, i al NE l'en
clotat Estanh d'Aranh on tornarem tot seguit.

De nou al refugi continuem cap a Eilia pel GR-1 O, començant amb
la penosa pujada a un coll per travessar la Sèrra d'Aranh (2.221
m, 45min des del refugi). Des del coll fem la Pica deth Ar (pic de

I'Har, 2.424 m, 30min), ascensió opcional, seguint la carena al NE,
fàcil tot i que un curt tram s'estreny bastant. És un gran mirador
sobre l'Estanh d'Aranh i la cresta del Crabèra. AI vessant E, distin

gim molt avall els barracons de Ventalhor, on ens dirigim. Davant
ens desafia, ben plantat, el Maubèrme, ratllat de dalt a baix per
la canal de Tartereau d'un desnivell de 900 m, i als seus peus el

vertiginós "camí deth Past".

Baixant pel GR-10 després de tornar al coll, veiem unes plaques
en record de 3 enginyers d'EDF sepultats per una allau cap al
1960. Després arribem a l'entrada d'una boca-mina, amb raïls
"Decauville"semienterrats, per on havien circulat vagonetes. Fent
una breu exploració, per uns instants ens sentim com miners de

l'època, només manca el casc, el pic, la pala i una vagoneta.

Poc després arribem al nucli central de les mines de Ventalhor

(Bentaillou, 1.900 m, 45min des del coll), on hi ha els barracons

que devien ser tallers de manteniment, magatzems, transforma
dors i habitatges, alguns encara en bon estat i d'altres en ruïnes.

Enlairat, el refugi lliure de Ventalhor aprofita un dels edificis. Pel

voltant, vagonetes rovellades, tant per a raïls com telefèriques,
testimonis muts del pas del temps. Les torres rnetàl-liques, que
veiem aillarg del pendent, salvaven amb aquest enginy de telefè
ric el fort desnivell, baixant el mineral fins al bocard d'Eilia.

A les mines de Ventalhor, els treballs van començar el 1853 des

prés de 15 anys de recerca. Hi treballaven uns 200 miners de mit-



Torre de transport de mineral, enmig de la fageda, pujant cap al Pòrt deth Aret

jana, superant els 500 a les èpoques fortes. El 1926 la cotització
del zinc s'enfonsà, va tenir lloc una gran vaga i les mines van

acabar tancant. Molts obrers van treballar llavors a la cantera de
la presa de l'Estanh d'Aranh. Les mines van reobrir, però la inter
nacionalització dels mercats les va fer poc rendibles i es van atu

rar definitivament el 1953 (intents posteriors van fracassar). La

producció de mineral brut havia anat variant: 16.000 tones el
1911, i 61.000 tones el 1952.

Un cop creuat el complex miner, continuem pel GR amb els

genolls cada cop més carregats. Més avall, on el vessant canvia
de menys a més pendent, trobem una estació abandonada que
connectava dos telefèrics, fent-nos bastant a la idea del seu fun
cionament. Després baixem seguint més o menys la línia de l'an
tic telefèric i ens endinsem en una magnífica fageda.

A la fi de l'interminable descens arribem a la gîte d'étape d'Eilia

(980 m, 3h 30min des del coli). Els peus gairebé ens caminen
sols, havent acumulat un desnivell de 2.100 m. Poc després ja
som a sopar, els responsables Claude i Nelly han preparat un

memorable cassoulet que fa llepar-se els dits.

Els comentem la nostra travessa i, en veure que ens interressa la
temàtica minera ens monstren fotos, i pintures i dibuixos fets pel
propi Claude, i també material miner que han anat recollint i tenint

exposat. És ben bé una qîie-museut

Encuriosits per la imatge d'unes mines diferents de les que havíem
visitat ens expliquen que es tracta de les mines de Bolard, ubicades
a l'abrupte vessant NE del Malh de Bolard. Les impressionants ruï

nes de barracons i una estació telefèrica, anomenades le Machu
Picchu biroussan, són bon motiu per temar a aquests paratges.

Les mines de Bolard i la Comad'Urets

Eilia - Pòrt deth Aret - mines de Bolard - Tuc dera
Coma de Lòsa - retorn al port - refugi d'Urets - Eilia

No és fins al juny del 2006 que tomem a la vall de Biròs, per visi
tar les amagades i misterioses mines de Bolard i intentar el Malh
de Bolard per l'aresta N. La casualitat vol que, a aquest interès
miner i excursionista, se n'afegeix un de naturalista-reivindicatiu,
ja que aquell dissabte hi havia convocada a Banhèras de Luishon
(Bagnères-de-Luchon) una manifestació en favor de la protecció
i reintroducció de l'ós bru als Pirineus.
Ens apropem doncs, per la Val d'Aran, fins a Luishon i a l'hora
prevista som al Parc du Casino, però la sorpresa és que no hi ha
cap manifestació. En una botiga ens expliquen que, al darrer
moment, ha estat traslladada a la ciutat de Tolosa en un ambient
menys tens. A la zona pirinenca els ànims estan exaltats després
que l'ós Balou, el quart procedent d'Eslovènia, hagués estat alli
berat un dia abans al poble d'Arbas.

Ja no anem a Tolosa, i passant per bells paratges amb infinitat de
revolts, arribem a la çtte d'étape d'Eilia. Després de sopar xerrem

amb en Claude i la Nelly, que recorden força la nostra primera
visita, i preguntem detalls sobre l'excursió de l'endemà.

Ens llevem d'hora perquè el programa, amb les mines i l'ascensió
al cim, és intens i el desnivell de prop de 1.800 m es preveu
sever. Sortim plens d'il·lusió de la gîte d'étape d'Eilia (980 m) amb
les primeres clarors, seguint el GR-1 O en direcció E. Baixem cap
a l'antic bocard i travessem el riu Lez (925 m), seguint a la dreta
una pista que va a la cabana dera Planha (la Plagne). La deixem
als pocs metres i prenem a l'esquerra un camí que remunta entre
bordes i prats, i més amunt s'endinsa per una fageda en forta

pujada. Enmig del bosc, ens sobta topar-nos amb una torre rove

llada que donava suport al cablejat de vagonetes fent l'efecte d'un
telecadira d'estació d'esquí antiga. Tot el vessant va ser desfores
tat durant el temps de l'explotació minera.

Sortint ja del bosc, veiem de prop una estació telefèrica minera.
Descansem en una cabana-abric de pedra, dominant la vall amb
el poble miner d'Eilia i el bocard, rodejats de prats de diverses
tonalitats. A més d'algun pal indicador, les velles torres de trans

port que anem trobant semblen fer guàrdia, assenyalen el camí
de les mines, fins i tot alguna té ben visible el senyal de GR.
Arribem a la carena pocs metres per damunt del Pòrt deth Aret

(col de l'Arech, 1.802 m, 3h des d'Eilia), que obre la vista vers la
vall d'Òrla (Orle) amb el fronterer Tuc de Barlonguèra i, més lluny,
l'emblemàtic Mont Valièr. Una mica al N hi ha una petita cabana.
Uns 200 m sota nostre veiem la cabana deth Aret per on el GR
baixa cap a Luentenh (Luentein), a la vall d'Òrla.
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Deixem el GR i anem carena amunt pel vell camí de les mines,
ben traçat i fent llaçades. Més amunt voregem un turó per la dreta
i, des d'una cabana sense sostre, veiem l'imponent Malh de
Balard desafiant-nos amb parets abruptes, res a veure amb el
suau vessant aranès. La cresta nord que volem recórrer no sem

bla pas difícil. Retrobem la carena en un callet (uns 2.250 m, 1 h

des del port) on hi ha noves torres, torçades per les inclemències
del temps, i també restes de cables i cistelles-vagoneta.

La carena continua cap al Malh de Balard, però ens n'apartem
per visitar els vestigis de les mines. Ens desviem a l'esquerra,
entrant a la capçalera de l'esmentada vall de Luentenh, i flanque
gem cap a les parets rocoses. Aviat localitzem els barracons
miners abandonats, confonent-se amb la roca però espectacular
ment situats sota la imponent paret NE del Malh de Balard, a la
bretxa d'un promontori rocós. El nom de le Macchu Picchu birous
san no podia ser més ben trobat.

Per arribar-hi cal travessar una congesta de neu permanent (con
gesta i promontori són assenyalats en mapes), on pot caldre el

piolet fins entrat l'estiu. Remuntem fins a la bretxa on hi ha els
barracons de les mines de Balard (2.350 m, 30min des del callet).
És ben curiosa la solitud del que havia estat un poblat miner, i

pensem com seria en plena activitat fa cent anys. Les ruïnes dels

edificis, entre ells la cantina, s'alineen a l'únic lloc possible, un

relleix rocosós del promontori. A l'altre costat veiem el mecanisme
rovellat del remuntador per cable. Enllà, al llarg de la paret del
Malh de Balard i quasi fins a la carena, divisem boca-mines ober
tes cap a les entranyes de la muntanya, entre 2.400 m i 2.600 m,

les més altes dels Pirineus. Hi duu un camí aeri tallat amb pic i

pala, molt exposat i gens aconsellable d'aventurar-s'hi. Tot de
cables de transport connecten les boca-mines amb la bretxa on

ens trobem. És un conjunt ben interessant.

Va ser cap al 185"8 que es va descobrir en aquest indret un filó

excepcional de plom i de zinc. Les mines van ser explotades entre

el1893 i e11918, i el telefèric instal·lat e11902. La màxima produc
ció de zinc en brut va tenir lloc el 1908 amb 9.600 tones. Més de
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Des del Tuc de Crabèra gaudim d'una formidable vista del massís de la Maladeta

150 miners hi treballaven cada any, només a l'estiu i durant 10h

diàries, amb 2 dies de repòs cada 15 dies. El 1911 cobraven 5

francs, essent la feina minera més ben pagada de tot el Pirineu,
però també la més perillosa ... L'esmentat camí aeri va donar a la
mina el nom de "minjàira d'òmes" (o "mangeuse d'hommes").
L'audàcia de les instal·lacions i l'emplaçament penjat, i el telefèric
entre els seus edificis i el bocard d'Eilia, tot feia que els enginyers
la coneguessin com "era Reina des Pirinèus".

Després de la visita, tornem al callet per tal de continuar amb l'as
censió prevista al Malh de Balard. Però el desnivell no perdona, i
la meitat dels companys estan ja massa cansats i baixen cap a

Eilia. Els tres que quedem enfilem la carena, amb visió cada cop
més espectacular sobre els barracons miners, i en fort pendent
assolim el Tuc dera Coma de Lòsa (Coume de Lauze, 2.489 m,
45min des del callet), primer cim i gran mirador de la coma d'Urets
i el Maubèrme.

Aquí s'inicia l'aresta del Malh de Balard (2.750 m), estreta i bas
tant aèria sobretot al tram inicial, amb passos de 11° però bona
roca. Observem com un decidit randonneur (excursionista) hi

passa i en un no res es planta al cim. Nosaltres no ho tenim clar

i, després de rumiar-ho potser massa ... , ho deixem per a una

altra ocasió. Potser pel desnivell i lògic cansament que ja duem, a

la calor que es fa notar de valent, a ens desamina que tres com

panys hagin baixat, a simplement perquè l'estona a les mines ens

ha trencat el ritme, a una mica per tot plegat... la visió de la cres

ta ens desmoralitza i, no sense recança, també tornem avall.
Desfent la carena fins al Pòrt deth Aret, com que no és tard decidim
fer una variant per la coma d'Urets. Uns minuts més avall del port,
en un tancat revolt (a uns 1.700 m) deixem el GR i ens desviem a

l'esquerra iniciant un flanqueig ascendent durant una bona estona,
tanta que quasi en en penedim. En aquest tram són abundantís
sims els nabius, que deuen fer les delícies dels óssos. Per fi, en un

tombant del camí, descobrim tota la grandesa del circ d'Urets (i ens

adonem que podíem haver arribat aquí directament, fora de camí,
des del Tuc dera Coma de Lòsa).
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Ara el camí canvia de direcció i esdevé més planer,
creuant barrancs secundaris i entrant cap al fons de la
vall. Arran de camí trobem petits vestigis miners, j pas
sem per la bonica cabana d'Artinhan (Artignàn, uris
2.040 m, 1 h 15min des del Pòrt deth Aret), per a només
2 o 3 persones però molt acollidora, un bon aixopluc.
Seguim fins a l'àmplia coma d'Urets, per on passa el
torrent principal i el camí del Pòrt d'Urets. Hi ha una peti
ta resclosa i, a l'altre marge, el refugi d'Urets (1.947 m,
30min més), unes 10 places, lliure i en bon estat però
sense tant d'encant. Som al centre de la vall, als peus
del Tuc de Maubèrme, tapat ja per la boira.
Esmentem que aquí s'inicia el "camí deth Past" que,
seguint una conducció, flanqueja la paret a bona alçada
fins a trobar el GR 10 prop de les mines de Ventalhor. Ve
a ser la continuació del que hem fet, i combinant-los es

pot fer la volta sencera a l'immens Circ dera Planha per
la part interior. Sembla que hi ha túnels i trams especta
culars tallats a pic sobretot en creuar la canal de
Tartereau sota el Maubèrme.

És força tard quan ens trobem al refugi d'Urets. Fem
una breu pausa i comencem a baixar els 1000 m que
ens queden, per bon camí d'interminables ziga-zagues.
Passant per una bonica cascada, encara hi ha claror per
a contemplar-la, tot i que queden poques forces.

Després travessem la fageda, i més avall ens rep una

simfonia d'esquelles d'ovelles. AI fons de la vall enllacem
amb la pista de la cabana dera Planha que ens porta al
bocard i a la qîte d'étape d'Eilia (2h 15min des d'Urets),
tancant una excursió circular de 13 hores, ben intensa

pels indrets que hem pogut conèixer malgrat no acom

plir tots els objectius.

Aviat gaudim del sopar a la gÎte d'étape, compartint taula

amb una excursionista alemanya que venia de Luishon

pel GR 10. L'endemà no podem ni moure'ns. Durant la

tornada, l'única nota pintoresca és aturar-nos a Acs per
remullar els peus al "bassin des Ladres", famosa font ter

mal pública (30-40 "C) al bell mig de la vila.

,

,

Un altre Pirineu és possible

No voldríem acabar sense una petita reflexió, ja que hem
vist el Coserans com una de les comarques més ben
conservades dels Pirineus. Potser hi té a veure l'abrupte
sa del territori, i també el fet que no hi ha comunicació
directa amb l'altra banda de la serralada. Però no es veu

una zona econòmicament deprimida, sinó que els pobles
tenen vida i personalitat, i la bellesa del paisatge atreu

força turisme.

AI mateix temps, en altres territoris pirinencs no gaire llun

yans se'ns vol fer creure que l'única manera de "dinamit
zar" (o hem entès, dinamitar?) els pobles pirinencs és lliu

rar-los a l'ànsia especuladora, desnaturalitzant-los i

convertint-los en urbanitzacions. És cert que l'especulació
urbanística ha afectat moltes zones d'ambdós vessants,
però des de fa uns anys hi ha una evident desproporció
entre un costat i l'altre dels Pirineus. Només cal pensar en

l'ampliació de Vaquèira-Beret, el trist cas de la vall Fosca,
o el recent i aberrant projecte a la vall de Cardós, per no

citar obscurs projectes a Castanesa, o faraòcrèieu per
dut: un paisatge harmònic i una natura encara salvatge,
trepitjant camins que van viure el brogit d'una explotació
minera que avui sembla només un parèntesi, i va caient

en l'oblit.
El Malh de Bolard i la seva aresta nord, des del

Tuc dera Coma de Lòsa.
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Excursions realitzades amb Francesc Hernández, Jordi Camí, Miquel Campos, Paca
Fuentes, Ricard López i Ivan Vallès, de laUEC de Gràcia i Horta i del CEC.

Agraïments a Claude Taranne i Nelly, de la gîte d'étape d'Eilia, per les informacions histò

riques sobre les mines de Ventalhor i Balard, i les útils indicacions sobre l'itinerari que
hem intentat reflectir en aquest article.

Nota. Afegim indicacions sobre el descens des del Malh de Balard per si un lector

intrèpid arriba al cim per la cresta, ja que no és aconsellable fer-la de baixada. L'opció
més directa és continuar la carena fronterera fins al coll de Villeneuve, i baixar en fort

pendent (hi sol haver neu a principi d'estiu) fent diagonals fins a prop de la cabana
d'Artinhan. Altra opció força més llarga és passar de llarg el coll i arribar al Pòrt

d'Urets, des d'on es baixa al refugi d'Urets, descens molt fort en el tram inicial i total
ment orientat al nord (caldrà piolet i grampons quasi tot l'any).

Instal.lacions en ruïnes de les mines de Bolard

(barracons, cantina i mecanisme telefèric)

Estació de connexió telefèrica, en la baixada de les mines de Ventalhor a Eilia
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(tel. 977267 128/617808816 )
o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937591 234/608 736 714)
o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

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

Senderisme.

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

Passejades, Espeleologia.

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

Senderisme, Espeleologia.

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

Esqui de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

(Lliure)

Butlleta de subscripció

o Pirineu català, massís de Marimanya,
al S. de l'estany d'Airoto.

o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.

o Altitud: a nivell del mar.

o Massis del Garraf.
o Comarca: Garraf.

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

'Obert només la temorada d'estiu.

o Altitud: 820 metres.
o Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.

o Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
o Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

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

Se subscriu a la revista Excursionisme (s/s números fany) per l'import de 1 5 euros anuals.

Nom:

Adreçapostru:� �

Cognoms:

Tel:

Correu electrònic: .... ��_�

Fax: Codi postal:

Dades bancàries:

Signatura:

DNI:"""- �__...M

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

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,lr 20- 08011 Barcelona. Telèfon 93 454"3247,

. E-mail: excursionlsme_úec@yahoo.esData: .........



Des del balcó del bivac de la Fourche

veiem el vessant sud del Mont Blanc, i el
cim allà dalt, tant lluny que sembla irreal

que puguem arribar-hi. És un moment

màgic que sempre em colpeja. No importa
quantes vegades l'he viscut abans. Cada

vegada és emocionant com si un nou món

es descobrís als meus ulls. Despertar-se
al minúscul bivac penjat sobre l'aresta,
abandonar l'escalfor del llit molt d'hora,
sortir per veure quin dia fa i pam! Una nit

de lluna clara que il·lumina tot el paisatge
d'un blanc lunar i fantasmagòric. És la una

de la matinada i som la primera cordada a

activar-se. La llum de la lluna fa brillar la

via que farem, l'esperó de la Brenva, una

via que ens inspira respecte pel seu grau
de compromís (IV en l'escala que va de I a

VII). En canvi, una ombra d'una foscor infi
nita ens amaga el corredor d'atac, amena

çat per seracs que no podem veure en la
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negror de la nit. Cap al sud es perfilen
l'Agulla Negra i la Blanca de Peteurey.
Un ràpel, la travessa de la glacera a la nit,
em provoca certa aprensió de la qual mai

acabo de desempallegar-me. Terror visce

ral a les esquerdes amagades, que de nit,
no puc veure de lluny. Com si fossin mons

tres vivents que em podrien saltar a sobre
si m'apropo massa, si m'agafen per sor

presa dintre el petit cercle de llum del meu

frontal. Cada vegada haig de fer un esforç
per superar aquesta por a avançar per una

glacera de nit.
La lluna s'ha amagat darrera el Mont

Blanc. Estem en una negror absoluta.
Sabem que per arribar al corredor

Güssfeldt que ens permetrà d'accedir a

l'esperó de la Brenva ens cal travessar per
sota d'un circ de seracs enormes i que
cauen amb freqüència, com ahir vam tenir

oportunitat de sentir en diverses ocasions.

Abans de ficar-nas-hi sentim encara una

vegada la remor d'una caiguda de seracs.

És més enllà. A la cara sud del Mont Blanc

en cauen per tot arreu. Tenim un moment

de dubte sobre si no seria millor l'atac clàs
sic que pren l'esperó des del coll Moore,
més segur, però molt més lent. Li dic a en

Nico que jo sempre m'he imaginat pujar la
Brenva pel Güssfeldt, i sempre ho he fet
conscient de l'exposició als seracs. És una

presa de risc que tinc assumida des de fa

molt temps. Que a força de malsons he
acabat per interioritzar. La darrera vegada,
aquesta mateixa nit. He somiat que un

serac queia sobre el meu company de cor

dada. Evidentment no li he explicat. Ens
diem les típiques frases fetes sobre la poca

probabilitat que caiguin just quan passem
nosaltres i hi anem.

Mentre passem la zona de rise, tot esqui
vant blocs que ens recorden bé que ens

estem jugant la vida, no puc evitar pregun
tar-me per què fem això. Què ens impulsa
a posar la nostra vida, que tant apreciem,
en una ruleta russa. Riscs objectius, en
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En Dani Bach al cim del Mont Blanc, a 4.810
metres. Just darrere les Grandes Jorasses,

minúscules des d'aquí dalt

Text i fotografies de Oani Bach

diuen. No depèn en absolut de nosaltres

que en aquest mateix moment caigui un

serac gran com un edifici i tot s'acabi.
Tanmateix som aquí, compartint el moment
amb la nostra pròpia por, que amb el

temps i l'habitud ha esdevingut una amiga,
una companya. Per més que li dono voltes
no puc trobar-hi una explicació racional.
Estem contents d'arribar al peu del corre

dor, i deixar els seracs a la nostra dreta.
Molt a prop, però ja no són a sobre. Pujar
aquests 400 metres a 55° no hauria de

suposar cap problema per la nostra corda
da. En Nico hi va i s'allunya del cercle de
llum del meu frontal cap a l'obscuritat fins

que aviat ja no el veig, només la corda
m'indica que hi ha algú a l'altra banda.
Aviat m'adono que alguna cosa no va tal
com esperàvem. En Nico avança molt lent
i contra tota previsió em demana pujar en

llargs i no en corde tendue. Quan em toca
a mi veig que el corredor està en glaç dur
i trencadís, però això no explica la lentitud
d'en Nico, que té nivell de sobres per
defensar-se en aquest terreny. Només

portem 4 cargols, dels quals n'hem utilitzat
un per a la reunió. Quan hi arribo li pre
gunto si tot va bé. Em diu un sí que vol dir
no. Li pregunto pel mal d'alçada. No és
això. Mentre ens anem passant el material
un cargol li cau de les mans. Fantàstic,
només ens en queden 3. Veure com li

afecta la pèrdua accidental del cargol em

convida a abstenir-me de cap comentari.

Veig que no té la moral gaire alta avui.

Sense dir res pujo davant. Amb un cargol
a la reunió d'en Nico i un altre que em

guardo per a la reunió que muntaré jo, no

em queda gaire material per protegir-me,
així que em poso el xip de l'escalada en

solitari i a gaudir del fet de no haver de
perdre temps per cargolar. De totes mane

res no és mai gaire dret i de vegades el

glaç està recobert d'una capa de neu dura

que facilita la progressió. Pugem en rever

sible. En un dels seus torns en Nico em

confessarà que no es troba gaire bé. Que
potser és la falta de son durant la setma

na, o els 120 km de bici del dia anterior. Jo

penso que són més aviat els 7 kg del para
pent que duu a la motxilla per intentar
volar des del Mont Blanc, però no li dic res

que li pugui fer pensar que potser era una

mala opció. De totes maneres ja està fet.
Estem a la via i almenys sortirem del
corredor Güssteldt. És el meu torn i tot i

que no veig res sento que aquest deu ser

el darrer llarg abans de sortir a l'esperó de
la Brenva, que ahir des del refugi ens va

semblar que estava en perfectes condi
cions de neu, sense gel. Des d'aquest
punt, a la part inferior de l'esperó, ens que
daran 900 metres fins al cim.

- Ei, Dani, no vull ser fatalista però fa 3

hores que escalem i només hem fet 300

metres.
- Vinga, Nico. Sortim del corredor i veiem

com està l'esperó. Si és com ens pensem
avançarem ràpid.

iii
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Vista frontal de la part superior de l'esperó de la Brenva, amb la famosa

barrera de seracs
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Em concentro en el soroll monòton dels piolets entrant en el gel.
Txac. Txac. Txac. Cada cop de piolet és un ancoratge a la vida,
quelcom segur en aquesta paret de gel. Sóc com un insecte sobre

un mirall, només sostingut per 6 puntes d'acer que li han esgarra
pat uns miHímetres de gel a la muntanya. Txac. Txac. És com un

mantra que es repeteix fins a l'infinit i que em relaxa, que em fa
oblidar on sóc i què faig, i m'ajuda a concentrar-me només en

això, en el cop de piolet. Txac. Txac.
Surto per dalt i m'tnstal-lo el millor que puc. Mentre asseguro en

Nico des de l'altra banda de l'aresta, sentim una enorme caiguda
de seracs que sens dubte ha escombrat la nostra traça d'aproxi
mació. Fa 3 hores èrem allà baix. Ens embarga un sentiment de

petitesa.
Quan el Nico arriba on estic jo, el sol comença a despuntar a l'est, i

al fons de la vall, els llums de les finestres de Courmayeur es des

perten poc a poc. Mentre reposem i mengem una mica la primera
claror de l'alba ens mostra l'esperó de la Brenva en tota la seva

grandesa, just davant nostre, un enorme pendent de 600 metres

coronat d'una impressionant barrera de seracs. Però el que ens fa
somriure és que el pendent està en perfectes condicions, sense gel
però amb una neu prou dura per no enfonsar-nos gaire. La pujarem
en un tres i no res, amb l'ànim renovat.

La barrera de seracs és un laberint on la intuïció per trobar el bon

camí compta molt més que la tècnica per superar alguns passos
verticals. AI final de mica en mica ens anem escapant cap a la

dreta, on la glacera és menys torturada. Un darrer obstacle ens

separa del que sembla un pendent franc. Un serac extraplomat
que es prolonga en horitzontal com una falla tectònica en les dues
direccions. En Nico no ho veu clar. Comença a acusar seriosa
ment l'esforç de pujar el parapent. A més en aquest terreny ens

enfonsem molt més a la neu, i el sol comença a picar. L'opció de

rodejar aquesta barrera sembla més complicada que escalar-la, i

jo em sento amb forces i amb ganes, així que li demano al Nico

que m'asseguri i ataco el serac a la part menys alta sense pen
sar-m'ho. La neu dura és excel-lent, molt fàcil d'escalar, però inútil

per posar un cargol. Però sé que la prova de foc arribarà a la sor

tida del serac. Quan no hi haurà més neu dura, sinó la neu tova a

la part superior. Hi vaig. La inclinació supera els 900, pujo els peus
tot el que puc i bloquejo de braços per poder-me hissar i veure

com és a dalt. Una forma estranya del serac presenta una neu

suficientment dura una mica més a munt. Txac! El piolet es planta

Sobre l'esperó de la Brenva en despuntar el dia. A l'esquerra s'aprecia la

sortida del corredor Güssteldt. A la dreta al fons de la vall, els llums de

Courmayeur



fins a la creu. Ara caldrà tirar d'aquest braç per posar el segon pio
let al mateix lloc. Dues imatges em passen ràpid pel cap. Algú que
em va dir una vegada que mai s'havia de fer confiança en un pio
let plantat a la neu per la fulla. L'altra, el vol que vaig fer a la canal
de l'Àliga al Cadí amb l'Oli, quan el piolet va cedir sortint d'un llarg
en mixt. Hi vaig. Txac!
No ha passat res i tot aguanta. Pujo els peus amb cura i em res

tableixo a sobre del serac. Un pendent sense dificultats s'obre
davant meu i ens permetrà arribar a sobre del Mur de la Côte i
retrobar la via normal del Mont Blanc sense més problemes.
Quan superem la darrera rimaia i passem a l'altra banda de l'a
resta apareixem just davant d'un grup d'esquiadors que progres
sen fatigats, esquís a l'esquena, per l'autopista que arriba aquí
des de l'Aiguille de Midi. Deuen pensar que hem aparegut del no

res i ens miren amb incredulitat. Estan tan esgotats que no poden
ni parlar però treuen el cap per l'altra banda de l'aresta per veure

d'on venim. La nostra traça, profunda, sembla una serpent que
s'escapa del laberint de seracs. Quan es giren per demanar-nos
no sé què, nosaltres ja som molt més amunt, contents d'avançar
ràpids per aquesta traça ben dura, i els deixem especulant entre
ells sobre la via que podem haver fet.
La nostra acceleració pel canvi de traça no durarà gaire. Estem
veritablement tocats. Fa hores que obrim traça a gran altitud. Des

d'aquí encara queden 300 metres fins al cim. AI cap d'una estona
en Nico em confessa que no pot més. Que renuncia al cim i que
intentarà enlairar-se amb el parapent des d'aquest punt. En vista

que a mi encara em queda una bona estona de camí el deixo amb
els seus preparatius i m'uneixo a una caravana d'esquiadors que
van cap al cim a un ritme adequat pel meu cos maltractat. Tot i

que he deixat la motxilla avanço a un ritme penible però sé que ja
només és qüestió de paciència i que res no m'impedirà arribar al
sostre d'Europa, 8 hores després d'haver sortit del refugi.
La sensació d'arribar al cim és estranya. Després de tantes hores
escalant en solitari amb en Nico a la cara sud, el fet d'estar aquí
rodejat d'una multitud de gent que ha pujat per les vies normals
em xoca. És com si estigués en una altra muntanya. Com si no

fos la mateixa que aquesta nit brillava a la llum de la lluna com un

paisatge extraterrestre. Mentre baixo em creuo amb en Nico, que
m'explica amb gest desencaixat que no ha pogut enlairar-se des
d'on ell volia i ho intentarà des del cim, normalment més fàcil. Ja
no el veuré més fins a Chamonix. Per mala sort per a ell el vent es

reforçarà i els núvols cobriran el cim abans que pugui desplegar el
seu parapent i finalment baixarà fins l'Aiguille de Midi a peu.
Després sabré que ha pres el telefèric just després del meu.

Llàstima. Perquè pensant que baixarà pels aires jo m'enduc les
dues cordes de 50 per baixar del coll del Maudit amb un ràpel
amb tot el confort i sense cap risc. En aquest punt vam veure un

accident greu amb la Laure fa dos anys. Avui també hi ha heli

còpters. I no només un. Tres o quatre helicòpters fan rotacions
continuades a la part superior de la glacera de Grands Mulets.
Des d'on sóc jo no puc veure els detalls, però l'endemà m'assa
bentaré per internet queuna allau ha matat un alpinista català, un

finés i tres francesos.
El descens se'm fa molt lent. Els que coneixen aquesta via saben

que hi ha continues pujades per saltar els colls del Maudit, del

Tacul, i al final per remuntar l'Aiguille du Midi. Aquestes pujades
se'm fan eternes. Em sorprenc a mi mateix d'estar tant cansat.

Està clar que estic deshidratat i no em queda més aigua però això
no ho explica tot. Potser també hi té a veure el fet que ahir en Nico
va oblidar la pasta i gairebé no vam sopar. Haig de fer pauses
contínuament. Si em veies la Laure ... Penso en ella amb la qual
tantes vegades he remuntat aquesta Aiguille du Midi, i que avui
està cuidant del seu pare que acaba de ser operat d'una malaltia

greu. Molt sovint és ella la que està allímit de les seves forces i jo
l'encoratjo a tirar endavant. Em pregunto si en aquells moments

sóc conscientdel que representa per a ella intentar seguir el meu

ritme sense emetre mai una sola queixa. Em dic que tinc sort de

poder compartir la meva passió amb ella. Ja tinc ganes d'arribar a

baix i ensenyar-li les fotos.

Ambient d'infern a la Gabarrou-Albinoni (III, 4+, TO), al Mont Blanc de
Tacul (4.248 m)

Fitxa tècnica:
Punt de partida: refugi de La

Fourche 3.737m. Situat sobre el

Coll de La Fourche, al final de la
Combe Maudite. S'hi arriba des

del telefèric de l'Aiguille du Midi,
o de la Punta Helbronner. Des del

refugi cal baixar uns 200 metres

fins a la glacera de La Brenva

abans d'atacar la via.
Dificultat: escalada en glaç fins a

60° en el corredor Güssfeldt, Les

màximes dificultats, però, es

poden trobar en la barrera de
seracs que canvia cada any de

configuració.
Horari: entre 6 i 10 hores depe
nent de les condicions.

Desnivell: 1.000 metres des del

peu de la via fins la sortida de les

dificultats. Afegir 300 metres fins

al cim.
Material específic: corda de 50 m,

quatre cargols de gel i cintes

exprés, grampons i piolets tècnics.

Primera ascensió: G.S. Mathews,
A.W.Moore, F. i H. Walker,]. i M.

Anderegg, 15 de juliol de 1865,
que atacaren la via des del Coll

Moore. Primera ascensió del

corredor Güssfeldt: P. Güssfeldt, E.

Rey, L. Croux i M. Savoye, el 16

d'agost de 1892.
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Jlolhl Passem la rimaia sense gaires dificultats. L'aproximació
ha estat llarga i feixuga, sobretot pel dèdal d'esquerdes que hem
hagut de passar i per la quantitat de neu fresca que hi ha.
Després d'una canal estreta i evident a 50% em llenço al flan
queig delicat en mixt per guanyar el corredor central, concentrat a

no cometre cap error que ens precipiti a tots dos en el buit. Aviat
arribem al punt ciau de la via, el llarg en glaç que es va fent cada
vegada més dret fins a acabar en una sortida completament verti
cal.

Aprofito algun pitó que trobo i per la resta m'espavilo amb car

gols. Penso en els llargs de la Gabarrou-Albinoni que havíem fet
la setmana abans en condicions ben hivernals. Avui la meteorolo
gia és molt més agradable. Sé de bon grat que un cop passat
aquest tram la via serà bufar i fer ampolles. Els 300 metres que
ens queden ens els mengem ràpid en corde tendue, avançant
alhora i encordats curts per la línia de gel dur que ara nomes fa
60°, i que poc a poc perd inclinació, fins a l'espatlla on la via s'u
neix a la sortida de l'esperó Migot. Allà instal-lo una reunió i deixo
passar la Laure primer. AI cap d'una estona llarga, massa llarga,
sento el nostre senyal habitual, i pujo. Alguna cosa no va bé.
Quan arribo a la seva alçada la veig tremolar i mig plorant de por.
Veig el que passa. La reunió que ha instal-tat és més que precà
ria. En teoria hauria d'haver continuat fins l'aresta terminal, però
no ha tingut cor i ha buscat desesperadament una reunió en

aquest terreny que no s'hi presta gaire. Decideixo no parar-me en

aquest pendent vertiginós i continuo fins l'aresta, molt a prop del
cim.

Jl�.401hlNo hi ha traces a la Forbes, la mítica aresta de la
Cfíardonnet. Estem sols al cim. Ha nevat molt els darrers dies,
segurament a la banda N de la Forbes, per on passa l'itinerari,
deu haver moltíssima neu fresca acumulada. No hi veiem ningú.
Tanmateix, dos homes lluiten en aquest mateix moment per
ava�çar malgrat la neu tova en la qual s'enfonsen fins a la cintu
ra. Es tard. Es demanen si no haurien de girar cua. Però ja han
arribat massa lluny. Tant per tant millor sortir per dalt. Compten
amb les traces, amb les nostres traces, per poder baixar encara

que es faci de nit. Error.

Jls.;"zoh La baixada de la Chardonnet no és evident.
HI ha un parell de punts on et pots perdre. Cal trabar el bon corre

dor. Equivocar-se i prendre un dels corredors que baixen a l'esque
rra implicaria acabar a la temible cara S, al vessant d'Argentiere. Hi
ha força traces. Sabem que en el bon corredor hi haurà ràpels ins
tal-lats per baixar i sabem que no ha de ser gaire a l'esquerra. Per
això quan veiem una sèrie de traces que es desvien cap a la dreta
ens diem que deuen ser les bones. Les seguim, i efectivament arri
bem a un ràpel. Un sol problema, el ràpel cau sobre una paret de
més de 100 metres i no es veu fins on arriba. Això no hi era en el

guió. No coneixem aquest descens però en teoria els ràpels baixen

per un corredor de neu i gel i no una paret de roca. No ho veig clar.
Estem cansats i la idea de remuntar per trobar una altra baixada no

ens atrau. I ben mirat, fins aquí hi havia traces, i el ràpel és ciar, fet
amb cintes noves i una argolla. Decideixo provar. Baixo una des
ena de metres fins a un relleix de neu, on la corda s'ha acumulat.
Baixo una mica més pel relleix, i deixo caure la corda en el buit. És
un ràpel vertical. La corda no arriba a baix ni de lluny. Caldrà fer
una reunió a mitja paret. No veig el final. A més fa la impressió d'a
rribar molt més a la dreta d'on es veuen les traces allà baix. És tard
i la idea de quedar-me penjant com un xoriço al final de la corda i

haver de remuntar-la no m'entusiasma. Decideixo no baixar.
Remunto els 10 metres que em separen de la reunió i li explico a la
Laure. Decidim remuntar per buscar el bon itinerari de baixada.
En aquest mateix moment la cordada que puja per l'aresta Forbes

s'esforça per escalar i rapelar els gendarmes que coronen l'aresta,
en un intent desesperat d'evitar al màxim la neu tova que s'acumu
la al peu.
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rt. )olh� Arribem al refugi. És de nit i estem contents de ser

aqur. a baixada ha estat molt més lenta del que esperàvem.
Després d'haver trobat la bona línia de ràpels i arribar on ens espe
raven els esquís ja era gairebé fosc. Per causa de tantes esquer
des com hi ha i de la neu fresca i traïdora que les amaga hem deci
dit fer la baixada encordats. Ni tan sols hem pogut aprofitar per fer
una bona esquiada. Decidim que passarem al refugi aquesta nit de
diumenge i que demà ja ens espavilarem per arribar a la feina a

una hora decent.

En. Jerome i en Benoit arriben al cim. Esgotats de l'esforç de la
puiada sobre la neu tova. Es tard però les nostres traces els tran

quil·litzen. La nit cau dolçament, i la posta de sol des del cim esde
vé un espectacle magnífic.

Jl<9l<3;olhl El refugi, tot per a nosaltres, ens sembla un hotel
encantat. Passem 20 minuts a la terrassa abans d'anar-nos a

dormir, contemplant aquestes muntanyes magnífiques, a la llum
de la lluna matisada a través dels densos núvols de tempesta
que es van formant. Estem contents, enamorats d'aquesta natu
ra grandiosa i agraïts d'haver-nos-en sortit una vegada més
sense cap mal.
Una darrera mirada cap a la massa fosca de l'Aig .de
Chardonnet. Un punt orgullós de la via que hem fet, la mítica
Escarra. La contemplem una darrera vegada, abans d'entrar al
refugi per anar aillit, sense imaginar el drama que s'hi cou, allà
on érem fa només unes hores.

En Jerome i en Benoit arriben al ràpel, seguint les nostres tra
ces. Es de nit. Estan esgotats. Tampoc ells ho veuen clar, però
no tenen ni el temps ni la força de remuntar. Es diuen a si matei
xos que si algú ja ha baixat per allà és que deu haver-hi una línia
de ràpels fins a baix. En Jerome es llença al buit obscur lliscant
sobre la corda, com una ombra.

El nus. Increïble. El nus de final de corda ja és aquí, i en Jerome
encara no ha trobat cap reunió. Ha mirat de baixar lent i fent
atenció però no ha vist res. Cap cinta, cap pitó, cap gendarme
on poder passar un llaç. La foscor, el fet d'estar separat de la

L'Aig.de Chardonnet (3.824 m). La Via Escarra (III, 4, TO) és la línia de l'es

querra í la Charlet-Bettembourg (III, 4, TO) la de la dreta



paret a causa del lleuger extraplom ...

Han passat 55 metres. La reunió ha de
ser aquí o enlloc. En Jerome busca com

un animal, amb una ansietat malaltissa
que esdevé de mica en mica una por
ancestral. És de nit i fa fred. En Jerome
pendula al final de la corda maleint-se per
l'hora que és, per no haver girat cua quan
encara eren a temps, per no haver espe
rat un cap de setmana amb millors condí
cions, per haver seguit les traces equivo
cades, per haver-se llançat en aquest
ràpel absurd i no haver tingut el coratge
de remuntar a buscar el bon itinerari.
Busca com un obsés un lloc per muntar
un segon ràpel. Tot i que no està segur
que un segon ràpel sigui suficient per arri
bar a baix. Mira l'abisme negre. Res. La
llum de la frontal s'esmorteeix en la

negror més absoluta i només espurnes
de barruf s'il-lurninen burlant-se d'ell. La

paret és llisa i compacta com un mirall.

Impossible continuar cap a baix. Només

queda una sortida al llarg de la corda que
el lliga al món real. A quelcom sòlid.
L'única cosa real en aquest malson. La
corda que desapareix cap amunt, allà
d'on venen els crits inquiets del seu com

pany. En Jerome sap el que ha de fer, o

al menys ho sap en teoria, perquè ho ha

llegit en infinitat de manuals. Els dos cor

dinos que porta per aquests casos li hau
rien de permetre reeixir. Un prússic, s'hi

penja de l'arnés el prússic, llisca una mica

però el reté. Quina por, Déu meu un altre

prússic, una baga pel peu, ops ! es rein

corpora, intenta remuntar el prússic que
el lliga a.I' arnés amb una sola mà, men

tre amb l'altra s'agafa de la corda inten
tant aguantar l'equilibri en el buit, tot el

pes sobre el peu a la baga. Però el prús
sic està bloquejat pel pes que li ha carre

gat abans. No és capaç amb una mà i
abandona. Es deixa caure de nou sobre
el prússic que li va a l'arnés. Maleint-se

per no dur amb ell un ropeman o un

tiblock, descansa per afrontar el nou

assalt. Remuntar els 50 metres es farà

llarg.

�]lh Em desperto inquiet, amb la sen

sació d'haver tingut un malson que no

recordo.
Escolto, m'ha semblat sentir algú que tru
cava a la porta del refugi. No pot ser no

l'hem tancat pas des de dins. Escolto en

la foscor. AI meu costat sento la respiració
lenta i profunda de la Laure, que dorm.

Boum, boum, boum! De nou cops a la

porta, ara són reals. La sang se'm glaça a

les venes. Qui truca d'aquesta manera

desesperada i aquestes hores? Per què
no és capaç d'obrir la porta ell mateix?
Boum, boum! De nou els cops repetitius i

ara me n'adono. El xiscle esgarrifat que
sento es l'udol del vent que s'aixeca amb

força i fa colpejar alguna estructura amb
violència contra el sostre. El mal temps
anunciat, arriba abans d'hora.

Dues hores més tard en Jerome arriba a

la reunió. Esgotat, derrotat, terroritzat. És
evident que haurien de pujar a trobar la
bona via de baixada però en Jerome no

pot més. Els núvols es fan més i més

densos, la foscor ara és absoluta, reco

berts com estan per la boira. Remunten
per on havien baixat, però la neu que el
vent aixeca ha esborrat les traces, proven
un altre corredor però se n'adonen que no

és per allà. Desesperació. No se senten

capaços de trobar el bon itinerari, i la
Chardonnet no és el lloc ideal per anar a

les palpentes, qualsevol error d'itinerari

pot resultar fatal en aquesta fortalesa
defensada per muralles impressionants.
Telèfon.
Una llum d'esperança.
Inquietud ... hi haurà cobertura?
Una veu amiga a l'altra banda.

L'helicòpter no podrà volar fins demà al
matí. Cal que us prepareu per passar-hi
la nit.

6h Ens llevem d'hora per poder salvar
els 1.500 m que ens separen del cotxe

per arribar a una hora decent a Ginebra,
una hora que no reveli que ens hem llevat
a 2.500 m d'alçada, sinó simplement que
ens hem llevat una mica tard aquest
dilluns al matí.

A les primeres llums de l'alba deixem el

refugi i enfilem el camí que baixa per la
morrena i que ofereix un vista magnífica
de la claror del fons de la vall, que encara

dorm. I, aleshores, el sentim, al principi
com un murmuri llunyà, després amb cla
redat inconfusible. I després el veiem. Els
llums d'un helicòpter que trenquen l'alba i

pugen amb la urgència de qui sap que fa
una carrera contra la mort.

L'Aig.de Chardonnet (3.824 m). La Via Escarra

(III, 4, TO) és la línia de l'esquerra i la Charlet

Bettembourg (III, 4, TO) la de la dreta

*En Benoit i en Jerome han

salvat la pell i han estat recu

perats el matí del 21 de
novembre de 2005 amb lleuge
ra hipotèrmia, però amb bona

salut i bon humor. Suficient
com per poder explicar la seva

aventura dos dies després al

fòrum dels alpinistes http://alpi
nisme.camptocamp.com Els hi

agraïm haver compartit la seva

experiència amb nosaltres.
Gràcies a d'altres participants
del fòrum aprenem que el ràpel
misteriós és en realitat una reu-

nió al final d'un flanqueig que
utilitza la gent que s'escapa de

e la Charlet Bettembourg vers la
via normal. No hi ha cap línia
de ràpels allà.
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Chamineras
Arquitectura tradicional de l'alt Aragó

"C hamineras" o "chimeneras" és el nom

en que es coneixen les tradicionals xeme

neies de forma troncocònica i troncopira
midal que despunten sobre les teulades
de pedra calcària de moltes cases de

pagès de l'alt Aragó. Són de construcció

antiga amb materials extrets del propi
entorn i adaptades al medi climatològic i

paisatgístic. Es tracta d'un bon exemple
d'arquitectura popular on el que més pesa
és l'ús, els costums, les tradicions locals i
la acumulació d'experiències en matèria
de construcció.

La sortida de fums d'aquestes boniques
xemeneies no és completament cilín

drica, és de forma troncònica coronada

per una teuladeta cònica de lloses sota

de la qual se situa la retícula de forats

per on surten els fums. En el centre de
la teuladeta se situa el "espantabru
jas", una figura de pedra tallada que
reprodueix a voltes la imatge d'un cap i

rostres humans i d'altres figures amb
els braços oberts en forma de creu. Es
tracta d'un amulet utilitzat per evitar

que les bruixes i bruixots es puguin
introduir a les cases pel canó de la
xemeneia.

En les cases tradicionals de l'alt Aragó la
llar es troba situada al bell mig de la cuina.
Sol ser de planta circular o el·líptica i pre
senta la característica divisió en dos pisos.
La part alta que inclou el fumeral es deno
mina "caminal" i la part baixa amb el cap
foguer "fogaril". AI voltant de la llar es tro
ben els bancs de fusta tradicionals
anomenats "cadieras" on s'ajuntava tota la
família per menjar i xerrar mentre s'escal
faven.

En les cantonades del "caminal" es dispo
sen els "Iendrés", de ferro forjat, que poden
estar clavats verticalment o tractar-se de

peces mòbils i disposar o no en la seva ter

minació d'un suport per col·locar les olles i

els perols. Des d'una biga anomenada
"barré" que recorre la llum del fumeral de la
xemeneia penja el "cremallo" (els clemàs
tecs o cremaller), una cadena de ferro sub

jectada a un pern clavat a la paret que
acaba amb un ganxo (lleves) anomenat

"garabato" que serveix per penjar el calder.
El "cremallo" sol decorar-se amb animals
de caràcter apotropaic, com serps de llen

gua bífida, amb la propietat d'allunyar les
influències malignes. Del "caminal" també

penja el "candelet" (teiera) per a teies en

forma de safata quadrada, els productes
de la matança, que d'aquesta manera

adquirien un sabor fumat, i altres estris de
cuina.

Lluís Catasús

Norbert Casteret: una vida subterrània
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P el camí que va de Goriz a la bretxa de

Roland, prop del Casco, 3.006 m, i sota el

pic Anònim o Punta Os Crabineros, 2.773

m es troba la gruta glaçada de Casteret,
2.665 m o Espluca Negra en aragonès. Es
tracta d'una cova amb un llac glaçat, cas

cades i columnes de gel que Norbert

Casteret, Saint Martory, Alta Garona 1897-

Tolosa 1987, va explorar amb la seva

dona Elisabeth el juny de 1926. El 1950

tornà amb les seves filles i a més trobà

prop del Collado de los Sarrios les no tan

conegudes coves dels Isards. Per molts
Norbert Casteret és el pare de l'espeleolo
gia moderna. Atleta complet, home amb
una formació sòlida en prehistòria i geolo
gia, va explorar nombroses grutes com les
de la Cigalère, Esparros i la Henne Morte,
avencs com el de Martel, i va participar en

exploracions de gran volada com la del

conjunt de coves i avencs de la Pierre
Saint Martin. En algunes grutes va trobar

estàtues, pintures i gravats rupestres com

per exemple les de Montespan i

Labastide. Entre 1928 i 1931 va fer un

rigorós estudi per demostrar que l'aigua
del riu Garona prové de la gelera de
l'Aneto. Per fer la prova definitiva llançà 60

quilos d'una substància colorant (fluores
ceïna) a l'aigua del Forau dels Aigualluts,
que va ressorgir amb una intensa colora
ció verda als Uelhs de Joèu, i no a la
conca del riu Ésera com es creia en aque
lla època. Durant la Segona Guerra
Mundial va col·laborar amb la resistència
francesa suggerint llocs on trobar mines
de pólvora o coves on amagar material de

guerra o documents confidencials.
Casteret també va ser un gran naturalista,
destacant els seus estudis sobre les rata

pinyades. A més va fer una gran tasca de

divulgació de les seves troballes publicant
una trentena de llibres i donant nombroses
conferències.

Manel Canales
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Aster alpí
Família: Asteraceae (Compositae)

Espècie: Aster a/pinus

És una de les compostes més vistoses
present als prats de pastura de totes les
altes muntanyes d'Europa entre els 1.400 i
2.800 metres. El seu hàbitat natural són els
prats alpins pedregosos de naturalesa cal
cària, i més rarament els replans de les
roques i pinedes de pi negre.

Es tracta d'una planta herbàcia perenne, de
menys d'un pam alçada, de rizoma gruixut
més o menys ramificat. Cal afegir que és
una herba pubescen, és a dir guarnida de
pèls curts i fins, i cespitosa, dit de les herbes
que creixen molt juntes formant gespa. La
majoria de les fulles estan aglomerades en

una roseta basal i són de forma espatulada i

trinervades, mentre que les fulles superiors
son més petites i de forma més allargada.

Floreix durant tot l'estiu de juny a setembre i
sol produir una inflorescència terminal solità
ria. Les flors internes són tubuloses reunides
en capítols de 2 a 4.5 cm de diàmetre d'un
intens groc daurat que contrasta fortament
amb el to violaci o malva-lilós de la corona

de lígules. Els fruits maduren a la tardor.
En castellà també se la coneix com a man

zanilla de pastor.

Lluís Catasús

Guatizalema

EL RIU TRANQUIL

Nascut a 1.370 m d'altitud al nord de
la serra d'Aineto, el riu rep el nom de
Bail fins al mesón de Nocito on recull

per l'esquerra les aigües del barranc

de La Pillera, provinent del vessant

nord de la serra de Guara. El riu tran

quil, segons l'etimologia àrab del topò
nim, s'esmuny, en el seu tram muntan

yós (Alt Guatizalema), entre Guara i el
Monte de la Ronera, a l'est, i la serra

de Gabardiella i el Matapaños a l'oest.
Entre el pont medieval de Nocito i la

presa de Vadiello, inaugurada el 1971,
el Guatizalema mostra paisatges ferés

tecs, especialment quan les seves

aigües circulen, de nord a sud, mil

metres sota el calcari Fragineto (1.734
m) i quan, poc després, mandregen a

l'embassament entre les capricioses
formes de conglomerat conegudes
com El Huevo, La Mitra o El Puro. Els

grisencs Mallos de Ligüerri formen
sobre la presa un espectacular grup.

El fet que més amunt de Vadiello no hi

hagi cap ressalt en el curs del riu per
met que aquest es pugui recórrer

aigües amunt o avall, diferenciant-se

així de la majoria dels rius situats dins
els límits del Parque de la Sierra i los
Cañones de Guara. L'itinerari no té cap
dificultat però cal entrar a l'aigua sovint.
L'ambient és superb i el caminant obser

vador podrà trobar encara, amagades al
bosc o dins de balmes, mostres d'anti

gues pràctiques forestals, com culleres
de boix, tan abundant a les obagues d'a

questes muntanyes. L'aufrany, el voltor,
el trencalòs i la gralla de bec vermell fan

companyia a l'excursionista, que haurà
de vigilar de no trepitjar els escurçons.

A 80 km del seu naixement, les aigües
del Guatizalema es barregen, en una

gran planura, amb les de l'Alcanadre, al
límit entre la Hoya de Huesca i el vitiviní
cola Somontano de Barbastro. Als trams

mitjà i baix del riu, les mostres d'activitat

humana ancestral són constants: assuts,
molins paperers i fariners, batans, etc.

són el record del seu paper com a crea

dors de riquesa.

Ramon Pascual
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Camí de Santiago a la catalana
El camí, conèixer aquesta terra per estimar-la

La previsió pel 2007 és iniciar la consolidació dels trams de 21 comarques més, els quals ja estan predefinits, s'han fet les
caminades de reconeixement i s'ha parlat amb les respectives administracions locals. Per aquesta temporada està previst
enllestir les següents àrees.

MONTSENY

RIBAGORÇA - PALLARS JUSSÀ CONFLENT - CANIGÓ - VALLESPIR
MARINA ALTA I BAIXA SERRA DE TRAMUNTANA SUD DE MALLORCA
MONTSERRAT-VALLÈS OCCIDENTAL-BARCELONA
EIVISSA I FORMENTERA

ALACANTí - BAIX VINALOPÓ

GARROTXA - RIPOLLÈS - BERGUEDÀ - CERDANYA
ANDORRA - ALT URGELL
RIBERA D'EBRE - PRIORAT

Logo del Camí

Fer ruta és una de les activitats que més agrada de cara l'estiu. Barrejar esport i natura és una formula diferent de fer
turisme i si aquest és possible de fer a casa nostra millor que millor. Des d'ara comptem amb el nostre propi camí de
Sant Jaume a la catalana. El camí, que és així com l'anomenen els seus impulsors, és una iniciativa que pretén unir

totes les comarques dels països catalans a peu.

�
TR'VESSE"--D�RÀCIA 132 ... 12 BARCELONA<i"E� �.�.�.?' PLAÇA DEL SOL

34 excurs íonisme
335



El projecte es va iniciar l'estiu 2003. El CAMí recorre els prin
cipals tresors de tots els territoris de parla catalana, dibuixant
un "8" irregular, símbol de l'infinit, de renaixement i de regen
eració, a més de múltiples circuits brancals connectats amb el
CAMí troncal, de manera que, a la llarga, tots els municipis hi
puguin estar connectats. El recorregut concret de cada país i

comarca, és definit per les persones i institucions del propi
territori de manera consensuada.

L'objectiu no és arribar a un punt determinat, sinó el CAMí en

sí mateix. Fer-lo tot pot comportar uns 6 mesos. Sortint a peu
des de casa mateix, sumant etapes amb els anys, el CAMí et
retorna de beli nou a casa amb renovada vitalitat creativa.

Actualment hi ha Amics del CAMí i enllaços territorials a bona

part de les vuitanta-vuit comarques/illes. S'han realitzat
diverses caminades pre inaugurals i ja s'ha iniciat la senyal
ització dels primers trams, amb l'elaboració de la guia que ha
de permetre que qualsevol caminant es posi a fer el CAMí pel
seu compte, identificant centres d'informació locals, allotja
ments de tota gamma, guies locals per qui ho sol·liciti i tots
els serveis necessaris. Hi podeu trobar més informació a

www.elcami.org

Cada caminant pot fer el camí amb diferents intencions par
ticulars: retrobar l'equilibri amb la Natura, anar a l'alta

muntanya per carregar-se de forces tel·lúriques ... , però ara

volem declarar sobretot intencions col·lectives del CAMí que
a tots ens nodreixen: "Afirmem els valors essencials de la
nostra identitat col·lectiva. Volem tenir el coratge i el geni per
viure la nostra terra amb dignitat. Que el caminar per totes les
terres de parla catalana sigui una festa" expliquen els organ
itzadors de la iniciativa, en resum uns objectius i ideals simi
lars a l'excursionisme.

Sant Miquel de Cuixà

�

(2--

Les tempestes a la muntanya
A la muntanya, estiu i hivern, solen gene
rar-s'hi diferents fenòmens meteorològics.
Avui ens ocuparem de les tempestes
algun del seu lèxic específic.

La tempesta és una intensa borrasca que
s'associa a un cúmul, cúmulus a cumulo

nimbus, núvol baix que es desenvolupa
verticalment a també a un nimbe gros,
núvol del qual sol caure vent, pluja a neu.

La borrasca habitualment va acompanya
da de llamps i de trons, en un espai curt

de temps. La diferència que hi ha entre un

llamp i un llampec és que mentre eillamp
es forma entre el núvol i el terra, el llam

pec es forma dins dels núvols. El so que
es produeix s'anomena tro i una tronada
és la tempestat amb llampecs i trons. Una

tamborinada és una tempesta amb trons

però amb poca precipitació.

Una paraula bonica és borrufada (ventis
ca, en castellà), tempestat de vent, pluja a

neu. També se'n pot dir rufa, rufada, rufa

ga. Si en tenim de noms!

Si ens movem en fenòmens més perillo
sos tenim el torb, ventada que aixeca la
neu de manera que es perd visibilitat tant

en sentit vertical com horizontal. És propi
dels Pirineus i semblant al blizzard, que és
un vent característic dels climes polars i

antàrtics i en algunes zones nord-america
nes. També una ràfega descendent és un

corrent d'aire molt fort que provoca vents

destructius quan arriba a terra i que sol

per Concepció Arnau

produir un temporal molt intens.

La isobronta és una concentració que
representa, en un diagrama, els dies de

tempesta en un període de temps deter
minat.

I per últim, un fenomen molt bonic és l'au
rora polar: meteor elèctric que es

manifesta en forma de raigs, arcs o coro

na i que apareix a l'atmosfera lliure princi
palment a les regions àrtiques. Si es pro
dueix a l'hemisferi sud, es denomina
aurora austral, si ho fa a l'hemisferi nord,
aurora boreal.

(Alguns mots han estat extrets de

www.termcat.cat)
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per "SPOTY"

L'estiu passat anava seguint el camí dels Bonshomes quan em vaig trobar amb aquest bonic refugi. Es troba situat al bell mig
de les muntanyes d'Ax al departament de l'Arièja, i és la base ideal per a gran nombre d'excursions, ascensions i punt de tro

bada obligat per a senderistes del GR-10. Es tracta d'un refugi força nou, inaugurat fa 11 anys, completament equipat amb ser

vei de bar i menjars, que malauradament només està obert durant la temporada d'estiu. Disposa però d'una part lliure molt
còmoda i agradable amb capacitat per a 16 persones.

...,

Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom d'aquest refugi, i no cal dir que la gran majoria de les respostes les

podreu trobar dins de la revista.

1. Bicicleta Tot Terreny
2. coneguda font de la vall d'incies a Andorra

3. editorial aragonesa famosa pels seus mapes i llibres de muntanya

4. flor composta coneguda en castellà com a manzanilla de pastor

5. presa inaugurada el 1971 que recull les aigües del Guatizalema

6. per aquest esperó es pot pujar al Mont Blanc

1.•••
2.•••••••

3.••••••
4.•••••••••

5.••••••••
6.••••••

7.•••••••••
8.••••••••

7. va ser el primer català en pujar la Pica d'Estats

8. espeleòleg francès que va explorar la gruta glaçada situada prop del Casco

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de juliol, el nom deilloc 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 lloc i el guanyador.

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 338) correspon al cim del Grand Barbat situat a l'alta Bigorra, prop de la vall

d'Azun. El guanyador del concurs és la MARTA GARCíA, enhorabona. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat

podreu consultar les respostes a les preguntes del número anterior.
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� Pic Long, Badet i
Maou· .1 I �

La Bigarra
cI:lim'lill De 10 a 12 h., excursió molt llarga factible en un sol dia.

cœ�B-1II El desnivell positiu acumulat és d'uns 1.300 m.

• - Tot i que alpinísticament té una cotació de F, no és una ruta

apta per a tothom ja que ens hem d'enfilar en una carena grimpant
(11°) i després resseguir-la durant molta estona.

-
•

- Piolet i grampons. Un corda per grup pot resultar útil en

l'accés a la carena cas que algun membre no ho vegi clar.
" _ Es fa la descripció de la ruta en època estival, és a dir sense

neu.

lQ1mI!mlSfiI-œMapa Néouvielle Vallée d'Aure a Esc. 1: 25.000 de I'IGN
francès.

C@lmI!iMirs1ltl·¡aRutasycumbresde/a/toPirineo.DeLuísAlejos.Editat
per la Federació Basca de Muntanya.

�Ei?lœBaixant per la Vall d'Aure, al vessant N del túnel de Bielsa
trobem, passat el poble d'Aragnouet, el trencall de la carretera 0929
que s'endinsa a la Reserva Natural de Néouvielle i a l'extrem més
oriental del P.N. des Pyrenées. Arribem amb cotxe al seu extrem a la

presa de Cap de Long a 2.175 m .

� Coma lo Forno i
Punta Passet
La Selva/ Gironès

a:Cl!m'rn.es proposa fer-ho en dues jornades, 2h30 min pel primer dia i

unes 8h per tota la segona jornada.
• • • + 1500 m acumulat entre els dos dies. +600m

el1r dia i +900 el2n

• • les grimpades finals als dos cims proposats impliquen
passets delicats que podem qualificar de PD.

-
•

_ A començaments d'estiu, segons la neu, piolet i grampons
poden resultat útils.
• - • Refugi Bessiberri (2.200 m) de tipus lliure, metàHic. Data del
2001 i té 18 places, mantes i emissora de ràdio.

" _ finals de juny-octubre. Per fer sense neu.

• " • • La Ribagorça. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
Ef;,l�:;¡¡ Un quilòmetre abans de la boca sud del túnel de Viella, arrenca

a mà dreta una pista que travessa la Noguera Ribagorçana davant del

refugi de l'ICONA. Deixem el cotxe prop la carretera a 1.570 m.
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¡¡¡ Puig de Cadiretes
•
•

La Selva/ Gironès

Efimra!lm.:II aminada apta per a tothom ideal per a la iniciació d'infants.

- tot l'any
_ II. _ L'Ardenya. Massís de Cadiretes. Esc.1 :25.000. Ed. Piolet.

a bé Costa Brava /. Tossa, Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
: I • I • _ La ruta que proposem és l'itinerari número 2 d'una sèrie

d'excursions que l'Ajuntament de Tossa proposa en uns fitxes ben

editades i que trobem a les oficines de turisme i en establiments
turístics.

q'¡Jjml-œSe surt de Tossa de Mar, accessible pella GI-682 des de Lloret

o per la GI-683 des de Llagostera. Entrant per la GI-283 a la primera
rotonda que trobem, farem més de tres quarts de volta per encarar un

carrer que remunta la riera de Tossa, passa pel camp de futbol, un pi
monumental i acaba en un bonic parc de recent creació el Parc de Sa

Riera on comença i acaba la ruta.
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Descripció: Proposem una llarga jornada
d'alpinisme en la qual podem assolir fins a

quatre tresmils. Sortim de la presa de Cap de
Long resseguint la seva riba sud per un camí
sense pèrdua. Guanyem altura sota la gran
carena que uneix el Turon de Néouvielle amb
el Ramougn. AI final de la presa el camí
baixa lleugerament i ens deixa al fons de la
vall de Cap de Long on sobresurt el Badet
mentre el Pic Long s'amaga darrere el
Maubic. Guanyem altura en direcció sud,
superem un lIaquet a 2.591 m i encarem un

llom que baixa del pic Maubic. Podem fer
aquest cim sense dificultat enfilant el llom.
Arribats al Maubic (3.058 m) 4h, tenim ben a

prop el Pic Long però ens en separa el darrer
tram de l'aresta de Cap de Long amb passos
de 111° on caldria assegurar-se. A l'altre ves

sant del cim observem, 1.400 metres més
avall, el gran llac Tourrat. Veiem també la gel
era de Pays Baché que ens separa del pic
de Badet i ens fixem bé en el punt d'atac per
enfilar-nos a la Hourquette del Pic Long.
Baixem a la gelera i ens posem els grampons
ja que hem de remuntar-la per un pendent

força dret( 40°) i anar a cercar una

xemeneia prop de la base del Pic Long.
Ascendir aquesta xemeneia d'uns 50 m

demana molta atenció i és el punt més difícil
de la jornada. Un cop a la carena, sempre
grimpant per grans blocs, anem a buscar una

canal que baixa pel centre de la cara sud del
Pic Long i l'assolim sense dificultat (5-6h). Als
nostres peus tenim la verda vall de Campbieil.
Ara toca desfer el camí i encarar tota l'aresta
cap al sud. Deixem a l'esquerra una gran
agulla, ascendim al Badet N de 3.135 m un

tresmil "secundari" i finalment al Badet (3.160
m) coronat per una enorme fita feta amb
pedres. Des d'aquí el Maou ens queda força
avall i destaca per la seva blancor que con

trasta amb la resta de la carena. Sempre
amb cura assolim el darrer cim de la jor
nada de 3.074 m. Des d'ell es baixa
sense dificultat cap al gorg de Cap de
Long, un altíssim llac a 2.845 m (8-9h) .

Resta només baixar tota la vall fins a la
presa desfent el camí del matí i esperar que
no ens atrapi la nit.

Pasqual Garriga i Martí

-�-------------------------------------------------------------------------
Descripció: La pista segueix la vall cap al
sud fins que arribar al riu que baixa de la vall
de Bessiberri. En aquest punt fa una sèrie de
llaçades ascendents dintre un bosc que ens

ofereixen vistes sobre un seguit d'espectacu
lars cascades. Abandonem la pista quan
passa sobre el riu i pugem pel camí que més
amunt travessa el riu i finalment guanya la
balconada de la vall. Aquí descobrim l'estany
de Bessiberri (2.160 m), força extens ocupant
un pla al punt més baix de la vall. Aquesta és
ampla, orientada a l'est i tancada al cap
damunt pel massís que li dóna nom. Passem
a tocar l'estany i remuntant vall amunt dis
tingim, enlairat a l'esquerra de la vall, eilluent
refugi metàl·lic de Bessiberri a 2.200 m. Les
seves 18 places fan que a ple estiu ningú no

pugui estar segur de trobar-ne .. El segon dia
sortim en direcció l'Estanyet, llac que tanca la
vall i a partir d'aquest ens endinsem en un

continu caos de blocs granítics. Remuntant la
canal de l'Estanyet guanyarem sense dificultat
la colladeta d'Estanys Gelats a 2.890 m entre
el Pic d'Avellaners (2.990 m)i el Bessiberri
Sud (3.030 m). La colladeta domina l'alta vall
de Gèmena i els seus Estanys Gelats. Resta

la part més complicada, que és, entre tot el
caos, trobar el camí més senzill cap al Coma
lo Forno, visible des del coll. Hem de flanque
jar amb cura a mig vessant, deixar de banda
dues canals que no van enlloc i guanyar final
ment alçada per una de més ampla i evident,
possiblement amb restes de neu. A sobre de
la canal encara hem de
tornar a flanquejar fins a

situar-nos sota el cim mateix
al qual ens podem enfilar
per dos costats diferents
però sempre amb uns deli
cats passos( 3h 30 min).
Del Coma lo Forno dis
tingim clarament, per la fita
del cim, quina és la Punta
Passet, darrer tresmil del
massís. Sembla que
només s'hi pugui escalar
però no és així. Desgrimpem
amb cura fins al coll que separa
els dos pics, i anem uns 30 m. a l'es
querra sense perdre altura, per
descobrir, sobre una gran clapa de
neu, una canaleta-diedre que s'enfila dar-

Descripció: La ruta proposada ens donarà
una completa visió del que és aquest massís
aïllat de les Cadiretes. Sortim per la pista de
més a la dreta seguint les marques del GR-
92, guanyant altura ràpidament dintre d'una
vall de pinedes atapeïdes i de vessants ero

sionats. Arribats al Coll del Sastre a 122 m

prenem la pista que va a l'esquerra. Ara
seguim guanyant alçada per la capçalera de
la vall de la Pola, que ens queda a la dreta i

que fa cap a una cala homònima avui
malmesa per una gran urbanització. A cada
trencall de pista seguim a l'esquerra les mar

ques del GR-92. Els pins comencen a

alternar-se amb alzines sureres, n'hi ha una

de dimensions importants anomenada el Suro
de la Custòdia. Arribem a les runes de l'antiga
ermita de la Mare de Déu de Gràcia, arran

jades a 225 m. Seguim pista enllà, i entre els
360 m i els 450 m d'altura la pista fa un parell
de revolts en fort ascens que ens deixen en

una balconada. En aquest punt uns grans
rocs granítics penjats al marge esquerra de la
pista ens serveixen de mirador amb vistes
privilegiades sobre el camí de pujada i sobre
tota la vall i el poble de Tossa de Mar. Els

pins han deixat pas a un bosc dominat per les
alzines. La pista torna a guanyar altura pels
vessants de Montllor fins al Pla de Pinyaques
ja prop del cim. Aquí abandonem finalment el
GR per un trencall a l'esquerra (pista). Uns
250 m més enllà arrenca un corriol a l'esquer
ra que en cinc minuts ens apropa al cim del
Puig de les Cadiretes (518 m) 2h 30 min. Allí
destaca la sòlida torre de guaita dels forestals
que a l'estiu és ocupada permanentment i els
blocs de granit que custodien un vèrtex geo
dèsic. Les vistes en aquest punt són cap a

l'Est i cap al Nord, menys interessants que en

el mirador de la pujada. Retornats a la pista la

reprenem cap al nord-oest i dos-cents metres
més endavant prenem un corriol que perd
ràpidament altura al vessant est de la
muntanya. En menys de mitja hora arribem a

la cota 340 m a una nova pista que prenem a

l'esquerra i que contorneja, per costers força
erosionats, l'alta vall del Roc. Aquesta fa cap,
a l'altura d'una bassa contra incendis, a una

nova pista en molt bon estat que vorejant el

Puig de Sobre Montllor acaba deixant-nos al
parc, amb aiguamolls i ànecs, on hem
començat la caminada(5h).

Pasqual Garriga

rere un gendarme per deixar-nos al fil mateix
de l'aresta, senzilla però molt aèria, que porta
als grans blocs granítics del cim de la Punta
Passet (3.002 m). Baixem pel mateix lloc i
retornem al coll sense necessitat de tornar a

passar pel Coma lo Forno.
Pasqual Garri a i Martí
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er Marc Janeras i Casanova

Aquest mes us presentem dues novetats sortides d'aquesta casa.

Un l'haureu vist anunciat en aquesta revista, però l'altre potser és menys conegut.

75 anys de la
història de
l'excursionisme

català
Unió Excursionista de

Catalunya
UEC-Excursionisme,

febrer 2007

305x2251'/'/m;
296 pàg. Il-lustrai

En cornmemoració dels 75 anys de fundació de la Unió
Excursionista de Catalunya, s'ha editat aquest llibre que ens

permetrà fer memòria fotogràfica i documental. Assoleix un bon

equilibri del passat lins al present, combinant capítols específics de

les diverses entitats vigents amb altres de temàtics generals. Ha estat

una obra que ha avançat amb dificultats, però amb la collaboració

de molta gent en diversa mesura, a cura de Ramon Boter, i amb el

suport de Caixa Laietana i la Generalitat de Catalunya, ha arribat a

bon port. El resultat és molt satisfactori: un bon document de síntesi

del retall d'història excursionista que representa.

Caminades per la Vall de Bastareny
Jordi Vidal Subirà i

Unió Excursionista de Catalunya de Bagà
UEC-Exwrsionisme, 2007
210x135 1'/1/1'1; 80 pàg. color

D'altra banda, la UEC de

Bagà ha donat forma a uns

textos del difunt Jordi Vidal

Subid per a constituir un

bon recull de caminades per

la Vall de Batareny. Les 22

propostes s'agrupen en

passejades, matinals o

excursions segons les seves

caractéristiques, així com la

visita a quatre punts d'interès

especial. En un format de

fitxes breus amb cartografia
cedida per Alpina-Geoestel
resulta una eina pràctica per

conèixer a fons aquesta vall al

peu del Moixeró, així com

les muntanyes que l'envolten.



Plats i pin�ons
No, no ... No va de gastronomia la cosa ... Tornem a agafar la
bicicleta. Si fa uns mesos fèiem un agradable recorregut per
les vies verdes del nostre país, aquesta vegada ens disposem
a pedalar amb una mica més d'energia tot remuntant colls i

cims, voltant al costat d'embassaments, o fent el turista d'un

poble a un altre.

Per trobar i encertar l'itinerari que s'ajusti a les nostres forces i
habilitats sobre les dues rodes tenim a l'abast una gran
quantitat de webs. Aquesta vegada sí que us puc dir amb tota

seguretat que no us les acabareu; podeu trigar mesos o anys
en repetir algun dels itineraris. Tot és proposar-s'ho.
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Posem fil a l'agulla i comencem de nou per la sempre
suggerent bici-vici.blogspot.com. Bici-Vici ens acosta al món
dels pedals en tots i cadascun dels seus aspectes: notícies,
rutes, circulació, mobilitat, tipus de bicicletes, i un bon grapat
d'enllaços. L'apartat que més ens interessa, el de rutes, ens

proposa diversos itineraris de cicloturismes ordenats per zones

a dins i fora de Catalunya. A destacar-ne el descens sencer de

l'Ebre, la Ruta de la Plata, el Canal du Midi, o un enllaç a la

pàgina de la Trans Canada Trail: projecte de construcció d'una
via de més de 18.000 km de longitud per travessar el Canadà
d'oceà a oceà a peu, en bicicleta o a cavall, i de la qual ja se

n'ha construït més d'un 60%. Els apartats de rutes en B'Tf i
rutes Bici-Vici completen l'oferta ciclista arreu del nostre país.
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40 excursionisrne

L'adreça www.gencat.neUturistex_nou/bttlcentrosbtt.htm ens

dóna a conèixer la utilitat i localització dels centres BTf
distribuïts per la geografia catalana. Aquests centres són el

punt de partida, cadascun d'ells, de més de 100 km ciclables i

repartits en diferents circuits per a tots els nivells, perfectament
cartografiats i senyalitzats, a fi de poder conèixer a cop de

pedal gran part del nostre patrimoni natural i cultural. N'hi ha
catorze.
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Els Amics de la Bici acaben de celebrar els primers 25 anys en

moviment, i paral-letarnent a la labor reivindicativa ens

proposen un seguit de rutes a la seva web

www.amicsdelabici.org. A més, ens aconsellen com preparar
nos per al viatge: físicament, d'equipament, transport fins al

punt de partida, distribució de les etapes, què visitar, on

allotjar-se, etc.

Per als amants de les emocions fortes, la completíssima web
d'àmbit estatal www.amigosdelciclismo.com. divideix l'apartat
de rutes en tres grans blocs: grans itineraris, rutes per
Espanya i rutes per altres països. Un mapa interactiu ens

permet entrar a la nostra regió de destí on a més dels itineraris
d'interès trobem enllaços a altres pàgines relacionades.

Una altra web de prestigi dins d'aquest món és
www.cicloide.com. D'aspecte elegant i seriós però amb

apartats força divertits, aquesta completíssima pàgina que
comença referint-se a la bicicleta com "el mitjà de transport
més ecològic i saludable inventat per l'home", ens facilita un

gran nombre de rutes per carretera i B'Ff classificades per
comunitat autònoma i pel concepte que es vulgui: les més

visitades, les més noves, per autor, les detallades per a GPS.
Així mateix, hi trobem un editor de rutes perquè els usuaris

registrats puguin publicar els seus itineraris i posar-los a l'abast
de tothom en cinc minuts. També podrem opinar sobre les
rutes penjades, accedir a les webs personals de més de 130

col·laboradors, o fins i tot calcular l'índex IBP de dificultat dels

recorreguts, el qual té en compte diferents paràmetres com

són la distància, el desnivell i els metres acumulats. Tots ells
extrets a partir del GPS amb una cadència aproximada de 50
lectures per quilòmetre en funció de les variacions del terreny i

els canvis de direcció. En definitiva, tecnologia punta aplicada
al món del ciclisme .

Com ja us he dit, podríem omplir pàgines i pàgines de webs
ciclistes però la secció ja no dóna per més. Ara us toca a

vosaltres.

Bona ruta!

WW�
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Utilitza l'aire condicionat amb senyL'exageració de temperatures és un malbaratament de l'energia. Es pot
combatre la calor sense necessitat que això passi. Només cal utilitzarl'aparell de l'aire condicionat amb seny. Posa'i a 25 graus i tots hi sortiremguanyant. Ja ho saps. Aquest estiu no passis calor. Però tampoc passis fred.
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