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Doble
fes arç
Bravo Edurne!!

Llegim que aquest estiu l'Edurne Pasaban ha fet el Broad Peak i amb aquest, ja són 9

els vuitmils que acumula aquesta basca. Ens agrada poder començar l'editorial

d'aquest número amb una gesta excursionista de tanta magnitud i que a més, en

aquesta ocasió, l'aconsegueix i protagonitza una dona. Pel sol fet de ser dona no ens

agradaria que fos notícia però, malauradament, són contades les vegades en què les

dones esportistes omplen els diaris i els informatius, siguin de la disciplina que sigui.
Val a dir, que en si mateixa la muntanya és un de les activitats esportives menys
televisades, tret de contades excepcions. Per això mateix, ens agrada la tossuderia de

l'Edurne en el seu repte personal d'arribar als 14 vuitmils.

També volem felicitar l'Esther Sabadell que dins la mateixa expedició de "AI filo de lo

imposible" també ha aconseguit aquest estiu el cim del Broad Peak. Déu ni do, quin
moviment al cim de la muntanya precisament l'any en què es compleix el 50 aniversari

de la primera ascensió.

En aquest número que enceta un nou curs ens agradaria contribuir a canviar el
tarannà de l'agenda informativa pel que fa als esports. I no passar per alt qüestions
tan penoses com la que va tancar el curs 2006-2007, quan l'equip femení del Barça
de bàsquet es veia obligat a prescindir dels seus mèrits esportius i no continuar al no

obtenir els diners suficients per mantenir-se en la competició de primer nivell. Molt

trist, quan l'esport en aquest cas, lluny de quotes i paritats, era del millor del país.

Des del món de l'excursionisme nosaltres hem de ser els primers a parlar i mostrar les

gestes aconseguides per les nostres alpinistes, escaladores, excursionistes i

esquiadores. En tenim de totes les mides i condicions però a ningú els sonen els seus

noms. Per tant, que no sigui per nosaltres i que la nostra petita tasca de difusió pugui
contribuir a facilitar-los la conquesta de cims més difícils com els dels espònsors i els

patrocinis, indispensables perquè el seu nivell i rendiment continuï en clar creixement.

No es tracta de parlar-ne perquè són dones i prou sinó de parlar-ne perquè ho fan bé i

perquè s'esforcen sovint el doble per arribar al mateix lloc que els homes. Ningú pot
negar que si en aquest país féssim una llista d'esportistes triomfadores no arribaríem

ni a una desena. En canvi, és sabut que cada vegada són més les nenes i noies que

practiquen esport, tan amateur com professional. Si són cada vegada més les que
comencen per baix, nosaltres ajudarem a que també siguin cada vegada més les que

arribin al cim.

Malgrat els anys que fa que la dona es dedica a la muntanya en aquest número

parlem d'un projecte adreçat a les més joves. Bimba és una iniciativa tirada endavant

per dones i que aspira a insuflar la necessitat de l'esport entre les més joves. I entre

tots els esports, també la muntanya i l'alpinisme. Us hem preparat un recull de webs

perquè conegueu els noms de les pioneres de la muntanya, així com també us

presentarem una de ben jove formada en el món de la muntanya i que ja triomfa, la

Mireia Tomàs. Com que el curs sempre comença amb el regust de les vacances us

oferim dues propostes, Cap Verd i Spiti a tocar del Tibet, ja que potser, si no falla res,

finalment el Dalai Lama visitarà les nostres contrades aquest setembre. Aquests són

alguns dels temes que podreu llegir en aquest número que teniu entre les mans, on no

hi manquen les recomanacions literàries, les fitxes i la informació.
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Barrancs I excurSionisme
a l'illa de Santo Antao

Ha estat durant el meu segon viatge al

Cap Verd en pocs mesos, quan he pogut
admirar la bellesa dels seus paisatges i

entendre el profund respecte i estimació

que tenen els capverdians per la seva

terra. Diuen al Cap Verd que quan un

capverdià emigra del seu país, sent una

profunda sodade (enyorança) de la seva

terra. Jo en certa manera, i després de
dos mesos i mig al Cap Verd me'n vaig
amb sodade de l'illa de Santo Antao, de
la seva gent, de les seves valls, les

seves muntanyes i del mar.

El primer viatge,realitzat durant el mes

d'agost i part de setembre, va ser per
feina i tractava més amb turistes france
sos i anglesos que amb capverdians. Ha
estat al segon viatge quan he conviscut

cada dia amb capverdians i quan he

pogut sentir i viure el dia a dia d'aquest
petit país Africa. AI Cap Verd, el ritme de
vida és molt diferent al que estem acos

tumats a Europa.

Lesilles

L' arxipèlag del Cap Verd el formen deu
illes d'origen volcànic situades davant

les costes del Senegal, les seves forma

cions rocoses, valls i platges ens recor

den molt a les seves veïnes Canàries.

Aquestes deu illes estan totes habitades

excepte una, i entre elles hi trobem illes

absolutament planes i sense vegetació
com l'illa de Sal, o altres de muntanyo
ses com Santiago, Fogo i Santo Antao,
algunes d'elles amb altures de més de
dos mil metres.

Santo Antao

L'illa de Santo Antao, és la segona més

gran del país, està situada dins les ano

menades Illes de Barlovento que son les

que es situen més cap al interior del
Oceà Atlàntic i per tant les que reben

més la força del vent i les tempestes de

l'Atlàntic. Amb els seus 43 quilòmetres
de llargada i altura màxima de 1.979 m,

la fan ideal per al descens de barrancs,
excursionisme i submarinisme.

Des de sempre, a Santo Antao s'ha

sobreviscut de l'agricultura i la pesca. La

fèrtil terra volcànica ha fet que es consi

deri aquesta illa, així com la de Santiago,
el graner del Cap Verd, en elles es plan
ta des de tomàquets, patates, cafè,
nyam i plàtans fins a la famosa canya de

sucre per a la fabricació de "grogue",
beguda local d'alta graduació i indispen
sable per a qualsevol festa capverdiana.

Últim ràpel de la cascada de 250 m

Tots aquests cultius, la necessitat de
comunicar-se entre els diferents pobles i

la falta d'infraestructures fan que l'illa de
Santo Antao, estigui creuada per milers

de camins empedrats, alguns dels quals
desafien la llei de la gravetat. Tots

aquests corriols fan que Santo Antao

sigui un lloc perfecte per a la pràctica de
l'excursionisme.

Vall de Paül

exCUJSIOOlSme 5
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Vegetació a la vall de Paül

Aquesta excursió neix prop de la petita
comunitat d'Agua das Caldeiras, dins
d'un cràter anomenat Cova Cràter a

1.400 m sobre el nivell del mar. El camí
baixa fins al mar, passant per la vall de

Paül, una de les valls més boniques del

Cap Verd. Aquest camí esta tot empe
drat i antigament, fins que els portugue
sos no varen construir la carretera

empedrada que uneix les dues princi
pals poblacions de l'illa, Porto Novo i

Ribeira Grande, era l'únic camí que unia
les dues vessants de l'illa. Els portugue
sos varen trigar 30 anys en construir la

carretera, i acabaren just al 1973 per a

donar la independència al Cap Verd.

El camí baixa fent ziga-zagues pel
corriol empedrat fins arribar a la pobla
ció de Passagem. En aquesta població
hi viu una parella jove d'espanyols que
han arreglat una casa i hi lloguen habi
tacions, a més, tenen un terreny on

cultiven tomàquets i verdures. És un

plaer prendre una cervesa amb ells i

xerrar una miqueta des de la terrassa

de casa seva, amb tota la vall als nos

tres peus. A Passagem agafem la peti
ta pista local que baixa per tota la vall

de Paül. Aquesta vall té uns set quilò
metres i travessa diferents comunitats
dedicades a l'agricultura i la ramade
ria. Plàtans, mangos, papayas, canya
de sucre, tomaqueres, plantes de

drago, a la vall de Paül es possible
veure i gaudir d'aquesta vegetació, tot

rodejat de muntanyes. El camí arriba a

Vila das Pombas, a tocar de l'Atlàntic.
Tant per anar a Cova Cràter com per
retornar al punt d'origen, és possible
negociar a Ribeira Grande amb algun
conductor d' a/uguer(transport comuni
tari al Cap Verd).

6 excursiorusrne
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Camí de la vall de Paül des de Cova Cràter Barranc de Tapume

Només cal agafar un mapa d'algunes
illes del Cap Verd, per veure que l'erosió
de l'aigua ha fet feina al llarg dels anys.
La pluja horitzontal, que no és més que
núvols procedents de l'Atlàntic que s'en

ganxen als cims de més de mil metres

d'algunes illes, poden fer que barrancs

que durant mesos han estat secs, amb

pocs dies de pluja en altura, baixin amb

aigua. Així mateix, aquesta pluja horit

zontal, semblant a la boira, fa que des

pres d'haver caminat uns pocs metres et

deixi ben xop, encara que no estigui plo
vent. Tot un fenomen tropical.

Tots els barrancs de Santo Antao, nei
xen als cims de l'illa, i amb pocs quilò
metres baixen més de mil metres. Això
fa que quasi tots tinguin ràpels tracció

nats, (el més gran de 250 m) que fan

imprescindible conèixer bé les tècniques
de descens de barrancs. Per a tots els
barrancs es necessita combinació de

vehicles, cosa fàcil de solucionar nego
ciant amb un a/uguera Ribeira Grande o

Ponta do Sol. Per a fer barrancs al Cap
Verd no és necessari el neoprè, ja que
estem en un país que té tot l'any un

clima tropical sec, encara que una

samarreta i una jaqueta de teixit tèrmic
anirà bé per protegir-nos de la pluja
horitzontal, sobretot els mesos d'hivern.

Barranc d'Esdrugal

excutsiorusrne 7
340



Barranc de Ribeira
das Pombas

Aquest barranc és sens1e cap mena

de dubte l'estrella de l'illa de Santo
Antao i m'atreviria a dir que de tot

Cap Verd.

La seva peculiaritat és que com a clo
enda es rapela la caiguda d'aigua més

gran del Cap Verd, de 250 m. El
barranc porta aigua tot l'any, i en

època de pluges és una meravella
veure el cabal d'aigua que baixa.
Només l'aproximació d'aquest barranc
ja és una excursió d'hora i mitja per
una de les zones més verdes de l'illa
entre boscos de pins que ens recorden
a qualsevol bosc del nord d'Europa. El
camí neix a prop de Cova Cràter i
Lombo da Figueira per passar prop de
Pico da Cruz. Aquest camí també tra
vessa petites comunitats dedicades al
conreu i la ramaderia.

El barranc consta de 22 ràpels, el més
gran de 70 m. El descens comença
amb un ràpel de 50 m. Llavors el canó
s'encaixona entre grans parets i boni
ques formacions rocoses, ja sense

escapatòria possible fins a la sortida.
El ràpel de la cascada és impressio
nant, ja que els primers 30 m es fan

rapelant per un canaló d'aigua sense

veure el terra, de cop i volta el canó
s'acaba i et quedes penjat al buit. Un

pèndul de 4 m ens diposita al pa/omar
(a 220 m del terra), lloc on s'instal-la el

següent ràpel. Fer aquest pèndul és
tot un exercici de sang freda. Amb 4

ràpels més arribem al terra d'aquesta
cascada. Després, i amb 40 minuts de
suau excursió entre papayas, mangos,
plataners i fulles de nyam, arribem al

poble de Pombas on és fàcil agafar un

a/uguerfins a casa. Aquest barranc té
un desnivell total de prop de mil
metres. S'ha de destacar que el tipus
de formació rocosa d'aquests barrancs
és de basalt, cosa que fa que rellisqui
molt, per el que s'ha d'anar molt en

compte sobretot a les capçaleres dels

ràpels. Es necessiten unes 6-7 hores

per a realitzar aquest barranc.
El barranc d'Esdrugal neix prop de la

8 excursionisrne
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Barranc d'Esdrugal

comunitat de Lagoa. Aquest barranc és
sec al seu principi, però té una surgència
d'aigua més avall; una vegada fet el pri
mer ràpel, el barranc s'engorja i és

impossible l'escapatòria. Té una aproxi
mació de 1 hora per corriol i el ràpel més

llarg és de 60 m. Una de les seves pecu
liaritats és el ràpel de 90 m, una magnifi
ca campana gegant fraccionada en 50 i

40 m. El barranc consta d'uns 20 ràpels i
surt a la població de Cha da Pedra.

Aquest retorn és magnífic, ja que passa

per una vall molt conreada que mena a la

població de Cocouli, una altra vall de l'illa

que no es pot deixar de visitar. El barranc
té una caiguda total aproximada d'uns
mil metres. Es necessiten unes 6-7 hores

per a realitzar aquest barranc.

En fi, moltes són les raons esportives
per visitar l'illa de Santo Antao, però si

n'hagués d'escollir una, seria les tran

quil-les tardes assegut al vell port de

Ponta do Sol veient el disc solar com

s'enfonsa a l'Atlàntic i xerrant amb els

capverdians tot escoltant musica zouk
AI cap i a la fi, Ponta do Sol és la última

població de l'Africa occidental que veu

pondre's el sol. Tot un plaer.

Vista total de la cascada de 250 m

Cascada final de 250 m de Ribeira da Pombas

Dades pràctiques
Com arribar-hi: L'illa de Santo Antao és la més occidental de les deu que formen el Cap Verd, està

dins les anomenades illes de barlovento. Tap Air (Iínees aèries portugueses) té vols directes des de

Lisboa fins la capital del Cap Verd, Praia (illa de Santiago) o a la illa de Sal. Des d'allà TACV (Iínees
aèries cap verdianes) ens porta fins a Mindelo (illa de Sant Vicente). Un cop allà amb una hora de

transbordador arribem a Santo Antao.

Època ideal: El clima tropical sec ens assegura bon temps quasi tot l'any, encara que als mesos d'es

tiu podem trobar forta humitat i calor. Així mateix, de setembre fins novembre, l'època de pluges al

Cap Verd pot fer perillosos alguns barrancs.

Allotjament: AI Santo Antao funcionen una mena d'hostals anomenats Residenciales que són

únics. Allà la mestressa ens cuina el peix que s'ha pescat cada matí. Els preus son molt raonables i

acostumen a incloure l'esmorzar. La millor base d'operacions és Ponta do Sol, a 4 km de la capital
Ribeira Grande.

Material: Per a la pràctica de barranquisme al Cap Verd no és necessari el neoprè, si en canvi alguna
peça de teixit tèrmic, botes tipus tresc que desallotgin l'aigua, casc, arnés amb bagues d'ancoratge a

més del material tècnic per a cada barranc. S'ha de tenir en compte que no existeix cap servei de

socors ni bombers ni tampoc servei meteorològic. Tots els barrancs estan equipats amb parabolts i

químics per Edu Gómez i amics.

Croquis i ressenyes: AI centre de submarinisme de Ponta do Sol, i també a casa de l'Edu Gómez.

Vacunes: Actualment no és necessària cap vacuna per entrar al Cap Verd.
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En alguna ocasió, tots potser hem tingut
la sensació que el pas de la zona prepiri
nenca, de clima mediterrani, a la pirinen
ca, pròpiament subalpina, en algun cas

-

no és prou precís. En un moment denat
del nostre itinerari no estem gaire segurs
on hauríem de dir que som. ElTurbó, el
Pedraforca i el Balandrau, per exemple,
són tots al mateix costat? El Cadí, 'l'hem
de considerar pirinenc pel vessant cerdà i

prepirinenc per I'alturgellenc i el bergue
dà? Aquesta qüestió, que els geògrafs i
els botànics tenen ben estudiada, als
excursionistes també ens agrada d'obser
var-la menats per l'afany de saber bé el

terreny que trepitqern, però de vega�es
ens costa d'estar segurs del moment que
es produeix aquesta transició.
Hi ha un punt, però, en el qual és pos
sible copsar d'una manera ben apa
rent aquest canvi: és amb l'entrada a

la coma d'Adons pel Portús, el tall pro
digiós que permet superar la serra de
Sant Gervàs passant de la cara sud,
seca i abrupta, a la nord que ens sub

mergeix d'una manera sobtada en la

gerdor dels prats de pastura que iden

tifiquem amb l'àrea pirinenca.

LA SERRA I L'ERMITA DE

SANTGERVÀS

No hi ha dubte que l'accés més espec
tacular a aquest bressol encatifat de

verdor és per aquest pas estratègic,
però també cal dir que és el més com

plicat. Pel qui s'hi vulgui enqrescar,
abans de comentar el que trobarem a

l'altra banda, parem-nos a explicar-lo.
L'itinerari de fet comença, al poblet de

la Torre de Tamúrcia, al límit de I'exten
síssim terme de Tremp, a la ribera

esquerra de la Noguera Ribagorçana i al
front mateix de l'altiva serra de Sant
Gervàs. Una carretera ara asfaltada l'en

llaça amb Areny de Noguera, però sense

cap mitjà de transport públic que ens hi

dugui. Poc després del poble, s'inicia a

mà esquerra una pista que baixa a tra

vessar la barrancada de Miralles que
ens separa del pendènt de la serra. Al

cap d'uns 4 km s'acaba i continua un

camí ben marcat que en un quart d'hora
ens duu a l'ermita de Sant Gervàs, punt
de gran interès i bellesa perquè és un

illot amb rastres de la mà de l'home

emmig d'un terreny aspre i desèrtic. La
seva situació al peu de la roca que més
bé exempJifica aquesta cinglera d'uns 5

km de liar-gada i la devoció pels sants

germans Gervàs i. Protàs que aquella
comarcada de la Terreta, tot i deprimida

demoqràficarnenf manté ben viva, fa

que no s'hagi deixat de fer-hi un aplec
anyal, habitualment el darrer cal? de set
mana de juny, encara força concorregut.
La confiança que els fan els terretans
des de fa generacions queda reflectida
en els goigs que s'hi canten: Als que
amb bona devoció, / visiten la vostra

ermita, /donau-los gràcia infimta /i als
treballs consolació.

EL FORAT DEL PORTÚS

Ern aquest lloc plàcid de l'ermita cornen-

�ça l'aventura de remuntar el pendent
rost que ens ha de dur al peu de la cin,
glera, just a l'indret de l'esvoranc ben
dissimulat que ens ha de permetre, gai
rebé miraculosament, de superar-la: Pel

camí que hi accedia hi havien passat fins
i tot ramats en transhumància, però ara

a causa del poc ús i de l'erosió lëqica
del pendent es fa difícil de seguir. Cal
anar pujant decantant-se cap a l'est fins
al peu d'on la serra fa una inflexió entre

el punt més alt de la Pala del Teller, a I'es-

querra, i la clàssica Avetfoga d'Adons,
que marca él límit oriental de l'espadat.
Amb més Q menys penes i treballs hau
rem superat cap a 300 m de desnivell i

segur que encertarem el tall que esberla
la cinglera horitzontalment i ens permetrà
d'atènyer, en un tres i no res, el cim del

forat del Portús (1.660 m) que ens obrirà
la vista a un paisatge que ens semblarà
d'un altre món.
És un pas certament singulàr i estratèqíc,
Té l'amplada justa per passar-hi còmoda

ment, però així i tot quan hi sòm no ens

podem estar de pensar en les dificultats

que hi havia d'haver per aconseguir que
un ramat d'ovelles una mica nombrós
s'acorrués per travessar ordenadament

aquell embut.

El nom, en aquest cas, com en tantes
altres ocasions en la nostra riquíssima
toponímia, ens remet al fet geològic. El
mot pertús, transformat per assimilació
vocàlica en portús, es deriva directa
ment del verb llatí pertundere, és a dir,
foradar. Què és, si no, un forat, aquell
esvoranc, aquella escletxa, providencial
en aquest cas per a nosaltres?

excutsíonísme 11
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EL FIL DE LA SERRA

Ja som dalt. Darrere nostre tenim la

cinglera aparentment infranquejable, al
davant el bellíssim i sempre agraït
espectacle de l'eix pirinenc amb el
massís de Besiberri a la part frontal i,
als peus i immediat, un vessant de
serra suau, sinuós i cobert de vegeta
ció com era impensable fins fa uns

moments. La carena, a dreta i esque
rra, és amable i permet pujar amb faci
litat tant al punt més elevat de la Pala
del Teller, a ponent, com a l'Avedoga,
cim especialment agraït d'assolir per
què és visible de molts punts del
Pallars des d'on es caracteritza per
una silueta aguda i esvelta que sempre
ve de gust de reconèixer.

L'accés, tant a un cim com a l'altre, con

sisteix en una agradable passejada pel
fil de la serra amb opcions constants d'a
costar-se arran d'espadat i gaudir de

perspectives atractives. Això sí, tot
havent de guanyar un desnivell de 230
m i 180 m respectivament. Des de la
Pala del Teller (1.890 m) el panorama,
com és lògic, s'eixampla i a més d'abas
tar perfectament la serralada pirinenca
en la part central més alterosa

-Maladeta, Posets, Mont Perdut- ens

proporciona una bona visió de la part
occidental de les terres de parla cata

lana amb la vall immediata de la

Noguera Ribagorçana amb l'embassa
ment d'Escales i la de l'lsàvena amb el
massís del Turbó de fons, com a punt
de referència preeminent.
L'Avedoga d'Adons (1.840 m), encara

més a l'abast, és un cim que no podem
deixar de banda en una ocasió com

aquesta. La pujada pel vessant nord

però sense allunyar-nos del cingle és
d'allò més agradable. Si busquem les

parts més aglevades, hi trobarem un

ventall de flors exquisides durant una

bona part de l'any i, en qualsevol
moment, uns exemplars magnífics de
boixos que clapegen deliciosament un

paisatge herbat que tot just dissimula la
seva base calcària, El cim, vèrtex geo
dèsic de primer ordre, és una miranda
excel·lent especialment sobre les zones

més pròximes de les valls del Bosla el
Flamisell i la Noguera Pallaresa, a�b
un conjunt de petits nuclis humans que
és plaent d'anar reconeixent. Mirant

cap a l'est, ens orientarà sempre el
Montsent de Pallars, el bastió pirinenc
pallarès que s'atreveix a treure el nas

més cap al sud.

12 excurstomsrne
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Pel que fa al nom -tot i que en el temps
el podem trobar escrit amb variants com

Bedoga, Vedoga, Bedoai, encara, en la

pronúncia popular com a Vedova, al cos

tat de la forma Avedoga, actualment
admesa com a oficial-, el qui hi vulgui
buscar un significat ha d'anar a parar
amb tota versemblança a una forma deri
vada d'avet. Sembla cert que la muntan

ya havia estat poblada d'un bosc d'avets
que destacava per ser el més meridional

d'aquell sector, la qual cosa justifica que
fos prou popular perquè el lloc en pren
gués nom. Aquesta variant fossilitzada
d'allò que el diccionari normatiu encara

registra com a avetar, avetera o avetosa
és més que comprensible.

'



LA COMA D'ADONS

Després d'haver tret fruit d'aquesta part
alta de la serra és el moment d'anar-nos
a enfonsar al punt màxim de contrast en

relació al lloc d'arrencada. La baixada

cap ale bressol acornat Clue té Adons
com a centre és de bon fer, tot i que des
del Portús s'han de baixar uns 350 m.

Els diversos senderols que hi ha a la

pari alta aviat es van concretant en un

que mena al poble a través d'uns
seductors prats d'herba grassa on ner

malment impera la verdor, però que
afectats pel clima pirinenc, una alçada
ja respectable i el caient cap al nord
solen estar emblanquinats en alguns
perïodes de-l'any.

Adons és com un paradís perdut però
que manté tot l'encant. Durant el segle
passat havia aplegat reqularment una

dotzena llarga de famílies i l'abandó
tetai-de les darreres dècades tot just ara

és atenuat per unes poques cases que
han estat arranjades com a residències
ocasionals. Els edificis estan arredos

sats a la part solana d'un greny rocós

que emergeix sorprenentment entre la
catifa herbada, sobre el qual encara hi
ha restes mínimes d'un castell docu
mentar des del segle X. L'esglesieta de
sant Vicenç ajuda a mantenir el caliu en

aquest indret que hem de plànyer que
sigui tan solitari.

La carretera que des de fa poc permet
acostar-se còmodament als diversos
caserius de l'entorn fa més llaminer d'a
costar-s'hi. Són Abella d'Adona, el'Pla i

la Bastideta de Corroncui i la propietat
encara ben viva de Mas de Gras, cone

guâa corn a casa del Masenc, acompan
yada d'una capella dedicada a sant

·Pere. Al Pla de Correncui, per exemple,
hi podem veure un cas intéressant de
trasllat d'una construcció monumental a

un nou emplaçament. Es tracta de la

façana de l'església romànica de Santa
Maria de Corroncui que arran de l'a
bandó del poble de Corroncui va ,ser
refeta prop de les cases que es van

anar fel'lt al Pla. D'aquests fets n'hi Ha

alguns altres caSQS corn són la magnífi
ca portalada de l'església dels Sants
Just i Pastor de Falç traslladada a Tolba
o l'ermita de Sant Vieenç de Verdets; o

de Sarriera, duta de la riba del Ter al
bosc de Cam Déu de Sabadell quan
havia de quedar negada. I, encara, en

una operació més complexa ca) recordar

excurs.omsme- 13'
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la casa-castell Clariana-Padellàs de
Barcelona, actualment Museu d'Història
de la Ciutat, que va ser refeta a la plaça
del Rei procedent del carrer de

Mercaders, amb motiu de l'obertura de
la Via Laietana.

Aquest tipus de trasllats s'han fet, com

és lògic, amb voluntat de preservació i
amb més o menys encert, però així i tot
no en tots els casos han arribat a una

bona fi. Les pedres que foren en princi
pi curosament numerades i conserva

des de l'església romànica de Santa
Maria de la Baells, coincidint amb la
construcció de l'embassament, i les de
les restes del pont monumental de
Molins de Rei, ensorrat el desembre del
1971, encara jauen, gairebé irremissi
blement oblidades, en paratges com

més va més ignorats. Projectes impul-
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sats oficialment com aquests, doncs, no

s'han dut a terme, mentre que la gent
humil de Corroncui va ser prou sensible

per voler continuar tenint a prop la imat

ge de l'església que havien vetllat els
seus avantpassats.

CAMí DE RETORN

Amb aquest bany de verdor l'objectiu de
la travessa podem dir que queda acom

plert. Des de Mas de Gras s'és ben a

prop d'anar a trobar la carretera ja conco

rreguda i comunicada que va de la Pobla
de Segur al Pont de Suert. Hi fa cap a l'in
dret conegut com la Bretjada, que queda
a poc més d'1 km de Viu de Llevata.



Com sempre, a l'hom de planejar les

excursions cal pensar d'adaptar-les a la
característica del mitjà <!le desplaçament
que hàgim previst. En aquest cas l'ideal
és poder-la incloure en una travessa de
més d'un dia que no comenci i acabi al
mateix lloc, però si la circumstància fa

que haguem de tornar al punt d'origen
hi ha dues solucions. Una és retrocedir

pel camí de vinguda des del Portús

-després, això sí, d'haver fet si més no

un dels dos cims, preferentment
l'Avedoga, tot i que només haurem

pogut contemplar des de de dalt la

comarcada d'Adons. I l'altra és baixar
fins a Adons, anar a trobar la collada de

Comallonga i, vorejant la paret est de

l'Avedoga, remuntar la collada de la
Creu de Ferri, pas tradicional que uneix

l'altiplà de Viu amb la Terreta, que ens

toma a la cara sud de la serra de Sant
Gervàs i, per tant, al camí franc de la
Torre de Tarnúrcia, Aquest trajecte com

portaria certament una jornada melt llar

ga, però si podem preveure la possibili
tat de migpartir-la fent nit en algun punt
de l'ltinerari no ho hauríem de fer de

passada i tindríem ocasió de poder-nos
acostar a tots els atractius de l'entorn,
així com de comprovar ben bé la eoncre

ció amb què en aquest punt es passa del

paisatge prepirinenc al pirinenc, aspecte
gue, de fet, hem donat com a motiu ini
cial i bàsic de l'excursió.

excursiorusrue 15
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Text de Cati Gómez Lecumberri
ll-lustracions de Susanna Hernàndez
Fotografies d' Aina Margalef i Eisa Camí

En la postmodernitat les institucions que
des de sempre havien estat responsa
bles de la perpetuació i transmissió de

costums, tradicions i valors socials, han
cedit la seva funció socialitzadora a un

heterogeni conjunt de models de refe
rència social. Ni l'església, ni l'escola, ni
la família, tenen ja el monopoli de la
transmissió cultural i l'educació, sinó que
els mitjans de comunicació, la pràctica
esportiva, internet,... i altres construe
cions socials s'han convertit també en

agents educatius.
Avui dia, a través de l'esport, es poden
educar actituds, rols socials, valors i apti
tuds d'una manera alternativa a la prò
piament acadèmica, i aquest fet fa que
l'esport com a eina socialitzadora s'hagi
convertit en un instrument molt potent
per educar.
Però l'esport com a eina socialitzadora,
s'utilitza de la mateixa manera i per als

mateixos objectius, per als nens i per a

les nenes? A qui regalem una pilota de

futbol? i unes sabatilles de ballet?

DONA I PRÁCTICA ESPORTIVA

Tan a través de les estadístiques com a

través de la simple observació, veiem

que la representació de la dona en tots
els àmbits del món esportiu és escassa;
en termes generals només un 12% dels
càrrecs directius estan ocupats per
dones, només un 26'7% de dones fan

alguna pràctica esportiva i dins d'aques
ta última xifra, només un 9% d'aquestes
esportistes en practiquen més d'un.
A més a més, en els mitjans de cornu

nicació, tant públics, com privats, tant
audiovisuals com escrits, veurem que
només un 3% de la informació que hi

Equipant-nos per començar la canal Vermicelle, al circ de Cambre-d'Aze (Pirineu)
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donen fa referència a l'esport practicat
per dones. Estem doncs en una situa
ció d'estancada INVISIBILITAT que fa
tants anys que es repeteix i reprodueix,
que sembla que haguem naturalitzat

aquesta situació de discriminació cap a

les esportistes.
Per tradició cultural les dones han

practicat i encara avui dia, esports rela
cionats amb les danses i l'expressió
corporal i gairebé amb un objectiu clar
d'afavorir la "línia" i l'estètica del que es

considera un cos femení. Els nois en

canvi, tradicionalment, han practicat
esports d'equip, generalment en

entorns oberts i amb objectius diferents
als de les dones.
Avui dia encara, i segons dades esta

dístiques, els homes continuen practi
cant esports col-lectius, com el futbol

(15'2%), el ciclisme (12'9%) i el bàs
quet (8'2%), i les dones continuen amb

Els dos primers contes

surten al setembre: IlID

de !bàsquet Ii un de skate.
Per nadal en surten dos
mes: un duaUó a Id

muntanya li un de futbol
escoDar.
a per setmana santa del
2008 un d'�idpjrrdsme li llUll

de sulbmatrírdsme •...



la tendència d'associar la pràctica
esportiva als criteris de bellesa impe
rants, essent les pràctiques més habi

tuals aquelles que es relacionen amb
els centres de fitness i -salut (aeròbic,
gimnàstica de manteniment, jazz,
steps, ... ).

Pel que fa a les motivacions que uns i
altres tenen per l'esport, les dades

també són significativament diferencia
des. Els homes, en un 65% de les res

postes donades, admeten que fan

esport per a mantenir-se en forma, i
sobre tot per que els hi agrada i el con

sideren un punt per a la trobada amb
els amics i companys. Les dones,
també trobem com a primera opció la

resposta de que fan esport "per mante
nir-se en forma" (68%), però seguida
ment admeten com a segona resposta
que ho fan per a mantenir la línia

(20%), i només algunes ho fan per a

relacionar-se amb els companys
amics (14%).
Sigui quina sigui la motivació d'uns i

altres per a la pràctica de l'esport, sí

que és cert que basar-la en objectius
d'estètica i moda, fa que aquesta s'a
bandoni amb més facilitat quan es veu

que els resultats esperats no acaben

d'arribar segons les expectatives que
s'havien fet. I com que són les dones

les que majoritàriament tenen els

objectius esportius orientats en aques
ta línea, també són més elles les que
presenten un percentatge més alt d'a

bandonament, sobretot desprès de la

campanya "biquini".

Zona d'escalada de la cala Montgó
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PROJECTE PRACfICA BIMBA!

El propòsit des del Projecte PRÀCTICA
BIMBA!, és contribuir al necessari canvi
social i estructural en el món de la dona i

l'esport. Els objectius que ens hem mar

cat van doncs en aquesta línia; poder
crear un model de referència per a tota
la infància a través d'un personatge
divertit, esportiu i aventurer que practiqui
tots els esports possibles, acompanyada
sempre d'unes amistats que valoren la
cura del medi ambient, el fair play i l'a
mistat per damunt de tot.
Hem creat una col-lecció de contes
infantils per a què la infància assumeixi

l'esport com un hàbit de vida, aprengui
les diferents disciplines esportives i

conegui els beneficis del esport més
enllà dè l'estètica i el culte al cos. Per
això els 12 contes tracten 12 esports
diferents, en els quals les seves tres pro
tagonistes la Bimba, la Fiu i la Friqui, hi
viuen aventures divertidíssimes i conei
xen esportistes de tot tipus (professio
nals, amateurs, practicants comuns,

jubilats, principiants, ... ) i altres personat
ges carismàtics, com la pilota Pi (una
pilota de tercera generació que parla,
pensa i decideix per si mateixa, una

barreja original de MP3, GPS i telèfon
mòbil en forma de pilota !!!. ... ).

La Bimba és la protagonista principal.
Ella ha heretat la pràctica de l'esport de
la seva iaia Cleta l'Atleta, una ex-espor
tista d'elit dels anys '40, que ningú ha

conegut. A la Bimba li agraden tots els

esports i els vol provar i aprendre tots.

Trekking de les fonts del Ganges (Himalaia indi)
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Per a ella fer esport és una filosofia de
vida. La Fiu és d'origen xinès-ninja. És la
més competitiva i ràpida, i sempre vol

guanyar, ... corre tant que quan passa pel
costat només se sent fiuuuuu !! (d'aquí li
ve en nom). I la Friqui és la més agosa
rada, li encanten els esports de rise,
però, .... està una mica "cabra"!l Totes
tres representes les tres maneres de
viure l'esport, i sempre al final de cada
aventura unes han aprés de les altres.

Com a diferencial de qualitat, a més a

més, els contes tenen al final una petita
guia didàctica sobre com practicar l'es

port que han fet les protagonistes amb

seguretat i coneixement: hi trobem una

pàgina amb l'argot que cal dominar per a

cada pràctica (què és un piolet, què és
un grampó, què és un grigri, ... ); una

pàgina en la que s'expliquen les normes

bàsiques de seguretat (orientació, mesu

res de protecció, com informar-se sobre
la meteorologia, ... ); una tercera pàgina
en la que es donen consells (què cal

menjar, com cal abrigar-se a la muntan

ya, com fer-se una motxilla, ... ); i una últi
ma pàgina que explica quins beneficis
socials i personals aporta la pràctica



d'aquell esport (amistat, coneixement de
la natura, diversió, emocions, ... ).

Sabem que la publicació dels contes no

farà canviar d'un dia per l'altre la situació
de la dona i l'esport, però com a mínim

volem que les noves generacions trobin
en la pràctica esportiva una espai de

creixement, un punt de trobada social, i

sobretot, una eina per a adquirir hàbits
saludables de vida.

PER A MÉS INFORMACiÓ:
Idea original, guió i
assessorament pedagògic:
Cati Gómez Lecumberri II lus
tracions:
Susanna Hernàndez

Ascensió al Triglav (Alps Julians)
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ja que remuntem la carretera amb major
índex d'esllavissades de tot I'Himàlaia
indi. Es tracta de l'anomenada Hindustan
Tibet highway, que remunta la profunda
gorja del riu Sutlej al llarg de la vall de

Kinnaur. El Sutlej és amb l'Indus i el

Brahmaputra, un dels tres grans rius que
neixen al peu del Mont Kailash. El riu

Spiti n'és el principal afluent. Si utilitzem

aquesta via un cop entrats a la vall de

Spiti al poble de Sumdo, encara haurem
de remuntar 40 quilòmetres més fins

arribar al monestir rnil-lenari de Taba.

Aquesta ruta és oberta de mig abril fins

mig novembre i ningú no ens podrà
garantir la durada del viatge degut a les

freqüents esllavissades.

De mig juny a primers d'octubre la ruta
més segura és superar el coll de Kunjum
La a la capçalera de la vall i això es fa

prenent un autobús a les sis del matí a

Manali, superant el Rohtang Pass de

3.980 m, baixant a la vall de Lahaul i

remuntant aquesta fins l'esmentat

Kunjum La. El trajecte fins a Kaza (pro
nuncieu Kaja), capital de Spiti és de 214

quilòmetres i dura unes 8 hores.

Manali és un destí turístic de primer
ordre entre els motxillers i viatgers occi
dentals de tota mena que recorren l'ln-

dia, situat a la capçalera de la vall de

Kulu al nord, sobre la vertical de Dehli, i
a 570 quilòmetres i unes 16 hores d'au
tobús d'aquesta. De Delhi surten tota
mena d'autobusos cap a Manali alguns
de classe turista, realment còmodes i

amb aire condicionat. A Manali val la

pena passar-hi una jornada veient les

particularitats ètniques dels seus habi
tants, l'arquitectura en fusta de la part
alta i vella del poble a el lamentable

espectacle de joves occidentals que hi

passen dies i dies collocats amb la pres
tigiosa marihuana local.

Cinc dier a ¡piti
Viatjo sol i, havent sortit de Delhi a mig
matí, l'endemà mateix d'arribar a l'índia,
arribo a Manali a quarts de sis del matí
amb el temps just per canviar d'autobús
i seguir camí cap a Spiti. El viatge resul
ta demolidor ja que els dos autobusos
són petits, incòmodes i els dos trajectes
sumen unes 29 hores força seguides de

viatge. Les parades són les correctes

per menjar i fer les necessitats. AI

Rohtang Pass fa un fred que pela i cau

aiguaneu. AI bus ens trobem nou occi
dentals amb una interessant barreja d'èt
nies de gent del país, dominant els d'as-

pecte tibetà. El meu company de seient
resulta ser I'Àlex un malageny afincat a

Londres que porta vara sis mesas voltant

per I'Himàlaia. Al Kunjum La a 4.551 m

l'autobús s'atura i tota la gent del país
s'adreça a l'altar allí instat-lat a fer una

pregaria a potser a donar les gràcies
d'haver-hi arribat sans i estalvis. AI pri
mer poble habitat en un control policial
prenen nota de tots els turistes que arri

bem a la vall. En marxar-ne haurem de

repetir el procés.
Arribats a Kaza, la capital, situada a

3.600 m un grupet d'occidentals ens

retrobem en un dels allotjaments reco

manats a la guia Lonely Planet i un cop
instal-lats fem plans més a menys con

juntament. Jo porto una idea clara del

trekking curt que es pot fer per la vall sor

tint del poble mateix i convenço al com

pany malagueny del bus i a una jove fran
cesa estudiant d'agronomia de Toulouse

per fer la descoberta de la vall plegats.
Kaza tot i no ser un poble particularment
bonic disposa d'un bon nombre de

comerços, llocs molt econòmics on allot

jar-se i de bons restaurants on menjar la
mar de bé. A la tercera nit a l'índia he de
dormir a 3.600 m ho aconsegueixo grà
cies a la fatiga acumulada dels autobusos
i al fet de pràcticament no haver dormit la
nit anterior.

Poble de Losar a la vall de Sipti
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Hi Gornpa i Hornik

El segon dia a la vall tenim previst
emprendre el nostre trekking però abans
farem una visita al monestir de Ki, el més

gran de la vall. Hi anem pagant un taxi ja
que es troba a 12 quilòmetres de Kaza.

El monestir (gompa en tibetà) es troba

envoltant un turó a 4.116 m, dominant el

poblet de Ki. La seva posició enlairada

sobre un lateral de la vall el converteix en

una magnífica talaia on gaudir d'exten

ses vistes del sector central de la vall,
especialment quan durant la visita els

monjos ens deixen accedir al terrat del

monestir. Fundat i construït a comença
ments del s. XI sota control de l'ordre

dels Sakya, va passar a mitjans del s.

XVII a l'ordre dels Gelugpa. La comunitat

és de prop de tres-cents monjos. El que
més destaca en el seu interior és una

col-lecoió de tangkes (pintures sobre

tela) i una altra d'instruments tibetans, on

sobresurten dues trompes tibetanes de

tres metres cada una, el so de les quals
es perd vall enllà en les grans celebra

cions religioses.
Retornats a Kaza emprenem el nostre

periple a peu per la vall a primera hora de
la tarda sota un sol de justícia. No portem
tenda ni estores així que mirarem de dor
mir a cases particulars o bé en monestirs

on ens ofereixin allotjament. Per aquesta
primera jornada tenim previst dormir al

poble de Komik, sis-cents metres per
sobre de Kaza. El camí que hi porta és
ben visible des del poble i fa una intermi

nable diagonal pel vessant pedregós de

la vall. Emprenem l'ascens amb un ritme

constant però suau ja que no estem acli
matats. Val a dir en aquest punt que
entre la cartografia oficial i la guia de

trekking hi ha un bon vall de xifres en les

altures dels llocs i que mai no sabrem del

cert qui té raó. A mode d'exemple direm

que segons la guia Kaza és a 3.600 m i

segons el mapa a 3.810 m.

Superat el pendent lateral de la vall ens

trobem ja a 4000 m a les planeres terras

ses penjades sobre la vall. Aquí ens sor

prèn un xàfec de mitja tarda i ens aixo

pluguem durant una bona estona. El

camí segueix guanyant alçada i apareix
de sobte la piràmide perfecta i blanca
del cim del Chau Chau que amb els

seus 6.303 m domina aquest sector.

Apareixen camps conreats amb cere

als, fites amb banderes i finalment el

poble de Komik a uns 4200 m. El sol

ponent dóna al conjunt del cim i el

poble una llum càlida que composarà a

les nostres retines una de les estampes
més inoblidables d'aquests dies. El

poble són dos nuclis separats que no

superen la quinzena de cases en total.
La gent ens saluda i en una casa ens

ofereixen lloc per dormir en una habita

ció, però el preu ens sembla abusiu.

Gompa, el monestir més gran de la vall

Xortens al Kumiun-La de 4.551 m el coll d'entrada a Spiti
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Ens diuen que pugem al monestir que
allí també s'hi pot dormir. El monestir de

Tangyud es troba gairebé cent metres

més amunt del poble a 4.300 m. Hi arri

bem que quasi és de nit i ben aviat un

monjo surt a acollir-nos i ens acompan

ya a unes habitacions destinades a hos

tes, amb llits, matalassos i flassades. Hi

trobem un noi croat allotjat que ens

informa d'on són la font, els serveis i la

cuina. Els monjos ens ofereixen sopar
mentre en un molt precari anglès els
fem entendre d'on som i cap on volem

anar. Aquesta nit el mal d'alçada serà

implacable amb tots nosaltres. Per mi
és la quarta a l'índia i som a 4.300 m.!

en un dels pobles més alts del món.

Demul, tocant el cel

L'endemà havent esmorzat fem les foto

grafies dels edificis principals d'aquest
gompa fundat l'any 1070 sota l'ordre

dels Sakya i veiem que una pista apta
per vehicles hi arriba!!. Passem comp
tes amb els monjos ( n'hi deu haver 8 o

10 en total) i després de donar-nos

tota mena d'explicacions de per on

hem de passar emprenem el camí cap
a Demul. A poc a poc guanyem altura
entre prats seguint una pista cap a un

primer coll mentre comencem a trobar

fòssils de moluscs marins i d'amoni

tes, precursors de la vida marina,
prova evident de l'existència de la mar

de Thetys on avui s'alça I'Himàlaia.

Passem el coll de Chame La a 4.670 m.

havent caminat poc més d'una hora.
Més enllà passem per una zona de

pastures a la que el mapa dóna el nom

de Kuangme, on veiem tres cases, uns

pastors i força iacs. A dues hores i mitja
del primer coll fem cap el punt més alt

de la ruta, el Yang -La, segons la guia
a 4.876 m. Passat aquest el camí baixa
decidit cap a una zona de camps conre

ats on veiem gent i més avall a 4.400 m

apareix Demul, potser el poble més alt
del món. El poble és gran hi ha dones

fent la bugada, canalla jugant a cada
racó i homes traginant materials i

farratge. Hi ha molta vida aquí dalt.

Hem caminat unes quatre hores i mitja
i hauríem volgut seguir fent camí però
el cel és ben amenaçador i el següent
poble és set-cents metres més avall. A

una de les cases més baixes del poble
ens ofereixen allotjament. Tenen una

habitació buida i els tres ens hi acomo

dem. Mentre dinem, comença a ploure
així que passem bona part de la tarda

descansant, compartint experiències i

coneixent-nos. Acabada la pluja tornem

a recórrer els carrers de Demul i

juguem amb la canalla. Aquest contac

te amb la gent sense preses serà
també un dels bons records que ens

emportarem de la vall.
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El poble de Komik i el monestir de Tangyud. Darrere el Chau Chau de 6.303 m

Canalla de Demoli improvisant un tobogan amb una conducció d'aigua



Lolung i Dhcnkhor

El tercer dia de trekking serà el més

llarg. De bon matí ens acomiadem de la
família que ens ha acollit i comencem a

baixar entre conreus de cereals cap una

mena de gorja que perd molta altura en

un curt trajecte, és ben bé com un bai
xar del cel a la Terra. A mitja baixada
descobrim un bon ramat de cabres sal

vatges de color gris clar i de gran corna

menta. AI final de la gorja hem perdut
uns set-cents metres d'altura i creuant el

riu fem cap al nucli de Sanglung, a la vall

de Lingti , principal afluent de la de Spiti.
Remuntem aquesta vall i a l'altre costat,
ben enlairada veiem la població de

Lalung. Un sòlid pont d'obra ens permet
creuar el cabalós Lingti i en una mitja
hora remuntem fins els 3.560 m de

Lalung. Aquest poble és el més gran
dels que hem vist, es troba envoltat de

camps de cereal, penjat en unes terras

ses sobre el fons de la vall. Sabem que
el seu petit gompa amaga un petit tresor

que volem veure. Hi ha molta gent
homes fent una casa, dones cuinant per
a ells, canalla per tot arreu. Quan dema
nem pel gompa ens entenen i ens hi

acompanyen. És un petit edifici al punt
més alt del poble i un monjo la custodia.

Vista general de Lalung el tercer dia del trekking
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El secret que amaga és una sala princi
pal on tota la iconografia budista, en lloc
d'estar pintada, es troba finament tallada
en fusta policroma. És ben fosc i cal que
fem ús dels frontals. No podem fer fotos
així que ens hi quedem molta estona

embadalits, mirant de gravar aquelles
imatges al nostre cervell. El monjo que la

guarda ens ofereix dinar a casa seva tot
conversant en un anglès precari. A mitja
tarda abandonem Lalung per una pista
en direcció a Dhankhar. Les pluges del
dia anterior han provocat unes deseo

munals riuades de fang que han esbo
rrat el tram inicial de la pista. Ara seguim
la vall de Lingti avall, enlairats uns 200

metres sobre el fans de la vall. Aquesta
és despullada de tota vegetació, és ben

bé un desert mineral, on en destaquen
petits oasis verds, ocupats per alguna
casa a per petits pobles a cada punt on

aflora aigua. Passem per sota la vall que
hem baixat al matí i de nou veiem

Demul, a dalt de tot, penjat com en un

niu d'àligues. En apropar-nos a la vall de

Spiti la pista que seguim fa un trencall a

ma esquerra per portar-nos a Dhankhar

sense perdre altura. Durant força estona

admirem l'únic edifici visible, que resulta
ser el més alt de la població, penjat
sobre una cinglera. Hem trigat unes tres

hores i mitja en arribar-hi. L'entrada pel
punt més alt de la població és especta
cular, de les que no s'obliden. L'edifici

que anavem veient és l'antic fort i presó
de la població que, arrapada a un espe-

Nens-monjo camí d'escola a Dhankhar
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ró de roca fou la capital inexpugnable del

regne de Spiti en el passat. Sota el fort

s'agrupen les cases més velles de la

població i més avall penjant al buit vertí

ginosament hi ha un petit gompa. Des
d'ella veiem uns quaranta metres més
avall el gompa principal que anem a visi

tar. Hi destaca un Buda Variochana, con

sistent en 4 figures senceres de buda

assegudes donant-se l'esquena. El monjo
que ens ensenya el monestir ens mostra
a la part baixa de la població el "new

gompa', és a dir, un monestir més gran i

de recent creació que fa d'escola local i

on acullen viatgers. Fa estona que plo
visqueja, s'ha fet tard i ens hi adrecem.

Ens acomoden en un gran dormitori amb

vistes panoràmiques sobre la vall i ens

serveixen sopa.

Tobo

El darrer dia del nostre trekking ens des

perta el matiner xivarri dels nens de
totes les edats vestits de monjo que
venen cap al "new gompa' que els fa
d'escola. AI temple els acompanyem a la

cerimònia d'inici del dia. Després mar

xem de Dhankhar pel camí que baixa,
seguint la línia elèctrica, cap el fons de la

vall de Spiti. Mentre ho fem anem guan
yant perspectiva sobre la població i
admirem encara més la seva estratègica
posició sobre l'esperó de roca. En 50

minuts ens plantem a través de conreus

a la carretera asfaltada, que seguim vall
a vall cap a Sichling, població on pren
drem l'autobús cap a Taba, el darrer

gran monestir de la vall. A Sichling ens

diuen que la carretera que ve de Kaza

és tallada des de fa dos dies per una

esllavissada i que no vindrà cap bus.
Ens ha diu un camioner del Punjab que
treu fusta de la vall per la carretera de la

vall del Sutlej i que s'ofereix a portar
nos fins a Taba tan bon punt hagi carre

gat el camió. Apretats a la cabina del

camió seguim la carretera sense asfaltar
i perillosament penjada sobre el riu. En
una hora recorrem els 20 quilòmetres de

distància fins a Taba.

Després del què hem vist els darrers
dies, és a dir bonics pobles de muntanya
amb una arquitectura tradicional tibetana
de cases blanques i sostre pla on s'acu
mula la palla i els fems per l'hivern, Taba
és una població poc interessant situada

a 3.200 m d'altura. D'entrada és ben

plana i ocupa un ampli espai al llit de

l'eixamplada vall de Spiti aquí amb

alguns horts i fruiters. És la darrera gran
població de la vall, hi ha comerços a

peu de carretera pels qui emprenen la
ruta cap a Shimla. La importància de

Taba ve del seu mülenari monestir i de

les riqueses que acumula. Es tracta d'un
monestir atípic, pla i extens que consta

de fins a nou temples ricament ornamen

tats, amb pintures murals de gran valor i



dos grans Budes als recintes principals.
Dins del recinte murallat hi trobem

també 23 estupes, del mateix color ocre

que la resta del conjunt. L'any 1996 va

celebrar-se el rnil-lenari de la seva fun
dació no només com a monestir sinó
com a Chas Khor, és a dir, enclau doctri

nal, amb la presència del Dalai Lama

que hi dugué a terme una cerimònia de
kalachakra. Per cert, sembla ser que en

un futur, quan el Dalai Lama es retiri de
la vida pública, té previst instal-lar-se de

manera permanent a Taba, i per això
s'està construint un nou edifici d'acollida,
annex al monestir.

Avui per avui, a l'entrada del recinte el
monestir disposa d'un centre d'acollida

de visitants amb habitacions i servei de

menjador, dutxes, sala de meditació i

una petita biblioteca amb llibres en

anglès, francès i alemany, principalment.
Tot plegat, un conjunt on es respira molta
calma i on la nostra jove acompanyant
francesa troba el que venia cercant. Ella
s'hi quedarà uns dies, el meu company i

jo ens n'acomiadem, agraïts d'haver

compartit uns dies inoblidables i prenem
el darrer autobús de retorn a Kaza.
L'endemà a les sis del matí m'acomiado

de I'Àlex i pujo a l'autobús de retorn a

Manali passant pels colls de Kunjum
Rohtang.

Aquest breu encontre amb el budisme s'a

caba, tant de bo el seu purificador efecte
duri per sempre. Om Mane Padme Hum!

Visió del conjunt de Dhankhar, antiga capital de Spiti

Monestir de Tabo
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(Lliure)
(tel. 977267 128/617808816)
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

(tel. 937591 234/608736 714)
• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

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

Esquí de Muntanya.

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

Senderisme.

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

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

Esquí de muntanya, Travesses.

• Altitud: a nivell del mar.

• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.

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

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

Passejades, Espeleologia. Obert només la temorada d'estiu.

u.;¡u,�';J.I
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• Altitud: 820 metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcerc6s.
• Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
• Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BIT, pesca.

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

Senderisme, Espeleologia.
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De la Maladeta a la Lluna passant pel Mont Ararat

AI massís del Monte Rosa, just davant
del coll de Lys, i fent triangle amb la Punta
Dufour i els Lyskamm, s'alça la Punta
Parrot o Parrotspitze (4.436 m), en record
de Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot

(Karlsruhe, Alemanya 1791-Tartu, Estònia

1841). Parrot fou un naturalista (professor
de la Universitat de Tartu) d'origen franc

alemany, la família del qual s'establí a

Estònia, llavors pertanyent a l'imperi rus.

El 1811 va participar en una expedició
organitzada pel geòleg von Engelhardt al

Caucas, en que va mesurar la diferència
de nivells entre els mars Caspi i Negre.
Després d'uns anys en que exercí de

cirurgià de l'exèrcit rus, llavors en guerra
amb les forces napoleòniques, el 1816 va

intentar pujar el Monte Rosa, assolint una

cota superior als 3.900 m. L'estiu de 1817

travessà els Pirineus en 7 setmanes per
estudiar la vegetació i l'estat de les glace
res, i mesurar la diferència entre els nivells

Friedrich Parrot:

de l'oceà Atlàntic i el mar Mediterrani. A

més, Parrot pujà el Midi d'Ossau, el Mont
Perdut i va fer la primera ascensió cone

guda al cim de la Maladeta (3.308 m) junt
amb el guia Pierre Barrau, que 7 anys des

prés desapareixeria en una esquerda de la

glacera de la Maladeta. El 27 de setembre

de 1829 Parrot va fer realitat el seu somni

de pujar el Mont Ararat (5.165 m), on

alguns situen les restes de l'Arca de Noé,
i que el deixà fascinat 18 anys abans
durant una ascensió no reeixida al Mont
Kasbek (5.047 m). Malgrat que al Pirineu
no hi ha cap topònim que ens recordi la
seva figura, sí que hi és als Alps
(Parrotspitze), al Mont Ararat (glacera de

Parrot), al món de la botànica (la Parrotia

persica és el nom científic de l'arbre de

ferro) i, fins i tot a la Lluna (un crater de 70

km de diàmetre situat a les coordenades
14.5 S, 3.3 E).

Manel Canales
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Els catàlegs i les cartes del paisatge
Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge

El passat mes de juny es va celebrar al
Centre Cultural la Mercè de Girona el
seminari Processos de participació ciuta

dana en l'ordenació del paisatge, que
organitzava l'Observatori del Paisatge de

Catalunya i la Direcció General de

Participació Ciutadana de la Generalitat
de Catalunya. Es tractava del primer
seminari d'aquestes característiques i va

comptar amb més de 150 participants.

A Catalunya s'han endegat en els darrers

anys nous instruments d'ordenació del pai
satge i de concertació social a l'entorn del

paisatge, com són els catàlegs i les cartes

del paisatge. L'objectiu del seminari era

recollir el que s'està fent a Catalunya en

matèria de paisatge i participació social i

obrir un debat sobre els processos partici
patius lligats a aquests nous instruments
d'ordenació del paisatge.

Els catàlegs de paisatge són uns docu
ments de caràcter tècnic que determinen
la tipologia dels paisatges de Catalunya,
els seus valors i l'estat de conservació,
els objectius de qualitat que han de com

plir i les propostes per assolir-los.

Aporten informació de gran interès sobre
tots els paisatges catalans i contribuei-
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xen a la definició i aplicació d'una nova

política de paisatge.

Les cartes del paisatge són instruments
de concertació d'estratègies entre els

agents públics i privats per acomplir
actuacions de protecció, gestió i ordena
ció del paisatge amb l'objectiu de mante

nir-ne els valors. La carta del paisatge
conté la diagnosi de les dinàmiques del

paisatge, la definició d'objectius de quali
tat paisatgística i un programa de gestió
amb les accions específiques que s'han

d'emprendre i en el qual ha de quedar
garantida la participació ciutadana.

Per a més informació consulteu el web

www.catpaisatge.net

Lluís Catasús



La Punta Llerga
.

l'estret
de Fornos
Penyals i barrancs al Sobrarbe

SObre el coll de Santa Isabel (1.542 m),
en front del calcari massís de Cotiella,
s'alça l'abrupta Punta Lierga ó L1erga, de
2.268 m. Segons el mapa excursionista a

escala 1 :40000, Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y Valle de
Añisclo (edició 1998), de l'editorial

Prames, la punta principal té al nord una

altra anomenada Boltorín, de la mateixa
altitud pràcticament, i al sud-est la Punta

Palomera, de 2.232 m. D'aquesta mane

ra sembla recuperar-se la normalitat

toponímica d'un cim inscrit en altres

mapes com Punta Voltaire, en una mena

d'estrany homenatge a l'escriptor i filòsof

parisenc, un dels màxims representants
de la lflustració, el Segle de les Llums, el
XVIII. Encara és fàcil trobar ressenyes
franceses -com no havia de ser així-, on

la Punta Voltaire és l'atractiu principal,
això sí, amb 2.246 m només.

La seva ascensió, des del refugi lliure del

coll, no ofereix cap dificultat i és recorn

pensada per una gran panoràmica pire
naica. AI seu cim es troba una dolina, típi
ca morfologia càrstica. El mateix element

és present dalt del proper Castillo

Mayor, sobre Escuaín. La pujada al

coll ofereix un altre allicient: remuntar

l'estret de Fornos des del poble de

Badaín, tot seguint aigües amunt el
riu Irués i passant davant de les

espectaculars fonts i doll (chorro) de
Fornos. Per sobre aquests punts el
camí és menys clar i cal una certa

intuïció per arribar el més còmoda
ment possible als prats superiors.

Uns 600 m sota el coll de Santa

Isabel, al seu vessant nord, s'instal-la
en una terrassa fèrtil sobre la vall del

Cinqueta el bonic poble de Sarabillo.

Aquí residí i treballà mossèn Bruno
Fierro (1808-1890), famós per la seva

peculiar interpretació de la missió

apostòlica. Segons la veu popular i la
música de la Ronda de Boltaña, el

bon menjar, el bon veure i alguna
dona formaven part inseparable,
entre d'altres "afers", de la seva vida

religiosa, fet que feu patir d'allò més
al bisbat de Barbastre.

Ramon Pascual

Regalèssia de
muntanya
Família: Papilionàcies

Espècie: Trifolium alpinum

Herba perenne, glabra, de fins a 15 cm

d'alçada que fa denses tofes. Presenta un

rizoma gruixut, ramificat, dolç i comestible.
Les arrels d'aquesta planta són dolces ja
que contenen una substància sacarínica
semblant a la que posseeix la veritable

regalèssia. Les tiges són curtes i presenten
fulles trifoliolades, agrupades a la base de
la tija, amb folíols lanceolato-linears.

Floreix a l'estiu de juny a agost. La inflores
cència és un glomèrul amb agrupacions de
3-12 flors. Les flors són grans, d'uns 2 cm,
molt aromàtiques. Normalment creixen ver

ticalment quan són joves, però es van pen
jant a mesura que maduren. La corol-la és
papilionàcia, llarga, de color rosa o porpra i
esdevé persistent i escariosa a la fructifica
ció. El fruit és un llegum exsert.

El seu habitat són els prats i les pastures
de sòl silícic o àcid entre els 1.500 i 2.800
metres. Són molt característiques a les

muntanyes d'Europa des dels Alps i
Pirineus fins als Càrpats.

També és coneguda com a trèvol de
muntanya.

Lluís Cafasús
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Expedició del Vallès al Gasherbrum II

Com el Vallès no hi ha res i és que un grup d'expedicionaris s'han fet amb el cim del
Gasherbrum II de 8.035 m. La Sara Novell (cap de l'expedició), el Jordi Saurí i la Mireia
Giralt del Centre Excursionista de Sant Celoni, i el Carles Babiloni, el Carles García i el
Marçal Rocías de l'Agrupació Excursionista de Granollers. Per cert, aquest últim és el
guarda del refugi de la Molina.

Amb poc més d'un mes l'expedició ha arribat als 7.700 metres, el cim no ha estat pos
sible a conseqüència de 2 allaus. Malauradament un membre d'un altra expedició ha
mort i un segon està desaparegut. Els catalans han tornat sans i estalvis a casa però
amb un regust agredolç.

Per saber-ne mes podeu consultar el diari de l'expedició al web: www.vallesalg2.com

Aplec d'excursionistes dels Països Catalans a

Prats de Molló
El 31 è aplec excursionista dels Països Catalans tindrà lloc de
1'1 al 4 de novembre a Prats de Molió. Es tracta d'un deis actes
més importants de l'agenda cultural excursionista que organ
itza el Grup Excursionista Delit Tenim del Vallespir, a la

Catalunya Nord.

les Illes, i un a la Catalunya-Nord.
El programa d'enguany inclourà, com és habitual, visites cul
turals guiades, conferències, espectacles, excursions, con

certs, àpats de germanor i l'acte de cloenda.
El dijous 27 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, es farà una

reunió informativa a l'aula Pompeu Fabra del Centre
Excursionista de Catalunya (C/Paradís, 10 - 12, 08002 -

Barcelona).
Els Aplecs Excursionistes del Països Catalans s'organitzen de
manera rotativa: un any a Catalunya, un al País Valencià, un a

El programa

Dimecres 31 d'octubre

A partir de les 16h 00 : Acolliment dels participants al centre d'animació

Dijous 1 de novembre

09h 00 :Obertura del despatx d'acolliment al centre d'animació
15h 00 :Visita guiada de la Vila Reial per Alain AYATS
17h 00: Obertura oficial de I'APLEC
18h 00 : Dues conferències a la sala « Foyer Pierre Noell »

22h 00 : Espectacle al « Fogar Rural » amb Pere MANZANARES « Esquitx de llengua » i projecció de la pel-Hcula « Canigó -

Jacint Verdaguer »
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per Ramon Boter de Palau

Divendres 2 de novembre
07h 00 : Excursió « El COSTABONA » - Amb sortida de la Presta

08h 00 : Excursió « NOSTRA SENYORA DEL CORAL»
09h 00 : Excursió . lA TORRE DEL MIR»

09h 00 : Sortida cultural en autobús . lA VAll VERDA - ARLES DE TEC»
18h 00 : Dues Conferències a la sala « Foyer Pierre Noell »

21 h 30 : Concert de música catalana amb la cobla « Mll.lENÀRIA » en l'església Santa Justa i Rufina

Dissabte 3 de novembre
07h 00 : Excursió « SERRA VERNET- SANT GUillEM DE COMBRET»

08h 00 : Excursió « COll DE SIERN - la TORRE DEL MIR - PRATS»
09h 00 : Excursió . El MIRACLE»

09h 00 : Sortida cultural en autobús « CERET-ELNA»
18h 00 : Dues conferències a la sala « Foyer Pierre Noell »

19h 00 : Reunió dels delegats dels centres excursionistes
21 h 30 : Àpat de germanor i animació amb Banda

Diumenge 4 de novembre
09h 00 : Excursió « COll DE CAVANEllES »

09h 00 : Visita guiada del castell de la Guàrdia per Alain AYATS
10H30: Missa cantada amb la coral « la Barretina» i Contrapàs de Prats de Molló a l'església santa Justa i Rufina

13h 00 : Acta de Cloenda

Interventors per les conferències
Alain Ayats - "Els Angelets de la Terra"

Joan Becat - "El País català; una visió del Nord"

Roben Bosch - "La festa de l'os"
Joan Peytavi - "La /lengua catalana a la Catalunya Nord"

Jean-Pierre Vergès - "Les esglésies Romàniques"

JJ2ngua J (nun tanya

Topònims de la Maladeta
PRIMERA PART

El massís de la Maladeta, situat a la cap
çalera de la Vall de Benasc i molt visitat

per excursionistes d'arreu pel fet de tenir

el cim més alt dels Pirineus, té una xarxa

hidrogràfica i una orografia molt complexa.
Torrents, rius, estanys, glaceres, barrancs,
vailetes, puntes, agulles, gendarmes, etc.

són una petita mostra dels elements geo
gràfics del massís. Tots aquests elements

destacats reben un nom, fet que explica la

gran profusió de topònims en els mapes
de la regió de la Maladeta.

En la sèrie dels tres articles que ara ence

tem, ens fixarem amb els noms dels cims
i de les puntes que sobrepassen la cota

dels 3.000 metres d'aquest massís riba

gorçà. Per fixar-nos amb aquestes promi
nències del relleu prendrem com a refe
rència la llista de cims publicada en l'obra

Los tresmiles del Pirineo, de l'equip dirigit
per Juan Buyse, que indica un total de 46

cims en aquesta zona de la Maladeta i

l'Aneto. Tots aquests cims tenen nom,

unes denominacions modernes - de prin
cipis del segle XIX ençà - quan els pio
ners del pirineisme exploren les cotes

més altes del massís de la Maladeta. Per

què diem que són denominacions moder

nes? Per la simple raó que abans del

segle XIX l'interès de la gent del Pirineu

pels cims més alts, domini de les tarteres,
les crestes, les neus i els gels perma
nents, era nul.

El relat que reproduim a continuació dóna
fe del poc interès pels cims par part de la

gent local i, per tant, del per què els punts
més alts eren tradicionalment cims sense

nom. El text, extret del llibre L'Aneto i els
seu homes de Jean Escudier, ens relata

l'aprenentatge que extreu el pirineista
louis le Bondidier d'una conversa amb el

pastor Ramon Palomera de Benasc. "( ... )
EI31 de juliol de 1905, (durant una traves

sa de le Bondidier amb els sues com

panys) s'instal-íen sota llur tenda a Llosàs,
prop de la cabana. la cabana i el pastor

porten el mateix nom: Palomera, Ramon

Palomera; En demanar-li el nom de la

muntanya que dominava la seva cabana,
respon senzillament: "la Punta". Així és

que per a l'únic habitant de l'estatge humà
més proper a la cota 3.404 (l'Aneto), el cim

que dominava la cabana era simplement
"la Punta". El pastor de Benasc no tenia en

el seu vocabulari cap nom especial per a

designar-lo; el que (le Bondidier) pronun
ciava (nom del cim de l'Aneto) al seu

davant no evocava cap record, cap obser

vació, cap contradicció, cap crítica. És un

bona lliçó de toponímia; le Bondidier la

recordarà. ( ... )" (p. 166 del L'Aneto iels seu

homes de Jean Escudier reeditat el 2001.

El text dins la cita que posem entre parèn
tesi és nostre).

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Aquest cim està situat al punt d'unió dels països de Foix i del Cousserans, magnífic mirador sobre la plana i l'alta carena piri
nenca de l'Arieja, des del Montcalm i la Pica d'Estats fins al Montvalier. En l'antiguitat en el cim coincidien els límits dels dominis

deis Senyors de Vicdessos, de Massat i de Rabat.

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

podreu trobar dins de la revista.

1. Vall tibetana situada a l'estat indi de I'Himachal Pradesh

2. Construcció on trobem aixopluc quan anem d'excursió

3. En aquesta comarca es troba la serra de LLancers

4. Real Federación Española de Deportes de Invierno

5. Extensió espacial, natural o transformada per l'ésser humà, que

presenta una certa identitat visual o funcional

6. Les arrels del Trifolium alpinum són molt dolces

7. Molt més que un club de muntanya

8. Projecte de pràctica esportiva enfocada a la dona

9. D'Adons, punt culminant de la serra de Sant Gervàs

10. La segona illa més gran de Cap Verd

11. Aquesta japonesa fou la primera dona en coronar l'Everest

12. "Forat" situat a la serra de Sant Gervàs

1.•••••
2.•••••

3.•••••••
4.•••••

5.••••••••

6.••••••••••
7.•••
8.- ••

9.•••••
10... ••• ••

11.••••••••••
12.••••••
13.•••••••

14.•••••••14. De nom Marie, primera dona en pujar el Mont Blanc

13. És el nom d'una comarca i el cognom de la primera catalana en assolir l'Everest

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30 de setembre, el nom del lloc 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. 339) correspon al refugi de Bessines situat a les muntanyes d'Ax al

departament de l'Arièja. El guanyador del concurs és en JOSEP GÓMEZ BARRI, 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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� La Mola de Lord

Solsonès

Immf�1II150 m aproximadament
• • l'única dificultat, a part de caminar per sobre cingleres,
vé d'una grimpada per una canaleta que ens permet superar un

cingle, per terreny poc estable.

•• • pot fer-se tot l'any, no hi ha aigua fins arribar al santuari,
però és un itinerari prou curt.

• ••• • Mapa Port del Comte Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
"1i�=a sortint de Sant Llorenç de Morunys, al nord del Solsonès,

en direcció al coll de Jou, en un marcat revolt, sortint per la part
alta del poble trobem un indicador cap a la Mare de Déu de Lord.

Seguirem aquesta pista asfaltada, passant per l'església
romànica de Sant Semí del Grau, fins el punt on acaba.

� Pic de Gallinàs

El Conflent

CC:�mII de 3h a 3h 30 min per l'ascens

Cl(;]œilL'.œIk 970 m

c(!¡mi1!l[[Sl.[I caminada apta per tothom

...........<L••! ... si es vol dormir per la zona pot fer-se ús del refugi de
l'Orry a 30 min. vall amunt d'on deixem el cotxe. Té matalassos i

capacitat per unes 10 persones.
•• • descripció feta sense neu, de juny a octubre.

• •••• Cerdagne-Capcir. Esc. 1 :50.000. IGN francès.

�rliJJ�baixant per la N116 de Mont Lluís cap a Vilafranca del
Conflent el primer poble pel que passa la carretera és
Fontpedrosa. Comencem a entrar-hi en una forta baixada i allí
trobem el trencall cap el poble de Prats de Balaguer. Arribats a

Prats (1309 m.) passem de llarg el poble i seguim durant uns 6

quilòmetres la pista en bon estat fins al punt on trobem una

barrera a la cota 1660 m.
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� El Pla de Falgars
i Puig Satoies �

La Garrotxa

unes 5-6 h. per tancar el circuit.

lm§i1l!m-11I acumulats uns 350 m.

I!lIlmum.lI excursió apta per a tothom

• es pot fer tot l'any, però ben entrada la tardor gaudirem de

tot l'encís de la zona

• ••• • Collsacabra. Esc. 1 :25.000. ed. Piolet

�tmlœ circulant per la carretera C-153 de Vic a Olot, passat el

trencall de Rupit apareix una recta força llarga al Pla del Vall-llong.
AI final d'aquesta recta en un revolt força tancat (PK34), arrenca el

camí asfaltat que en uns sis quilòmetres de recorregut s'endinsa al

pla de Falgars i ens deixa al poblet de Falgars d'en Bas, on

comença i acaba l'itinerari descrit.
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Proposem una bonica excursió que ens

descobrirà aquesta bonica talaia sobre la

capçalera del riu Cardener avui dominada

per l'embassament de la Llosa del Cavall.
La Mola de Lord, és una muntanya envolta
da de cingles que amaga a la seva planera
part superior un bonic santuari on es venera

una verge romànica del S.XIII. El nom vin
dria d'una errònia transcripció del que hau
ria de ser la Mare de Déu de l'Hort.
Comencem seguint una pista que baixa a

l'esquerra del camí empedrat que porta al
santuari. AI primer revolt de la pista arrenca

un camí que entre alzines va seguint la
base de la cinglera sense perdre més
altura. A una primera bifurcació hem de

prendre el camí a mà dreta ja que l'altre
davalla a la masia de Sollort, situada al

peu de la Mola. AI cap de pocs minuts
trobem un segon trencall. Si prenem el
camí de la dreta pujaríem a la Mola pel
grau de Sollort. Nosaltres prenem el de

l'esquerra que, penjat entre cingleres ,

segueix revoltant la Mola a mitja altura. Es
un magnífic mirador sobre l'embassament i

la masia de Sollort. Passem a frec d'un
seguit de balmes a peu de cingle. Després
d'un revolt apareix una segona raconada
on s'amaga un nou seguit de balmes que
val la pena anar a veure. Per fer-ho anem

més enllà del corriol que superant una

canaleta ens traurà d'aquesta raconada.
Vistes les balmes retornem al corriol El

terreny és de conglomerat tipus
montserratí i agafant-nos amb
precaució a les alzinetes
anem pujant fins a situar-
nos sobre la cinglera. De
nou val la pena aturar-se i

gaudir de les vistes que

\Jofereix aquest vessant.
Trobem el camí que, a

través d'unes terrasses
sense conrear, ens apropa
al santuari i el conjunt d'edifi-
cis adossats, un dels quals és
habitat. Feta la visita i refres
cats a la font podem acabar
l'excursió ascendint darrere del
santuari i en pocs minuts al punt

més alt de la Mola de 1.181 m., des del
que dominem el bonic camí empedrat que
salvant un centenar de metres ens

retornarà al cotxe.

Pasqual Garriga iMartí

fàcilment combinable en dos dies amb l'as
cens de les gorges de Carançà, fent nit al
refugi de Ras de Carançà situat al peu del
cim i, en una segona jornada, tancar el circuit
amb l'ascensió al Gallinàs i baixant per on

hem pujat nosaltres.

El pic de Gallinàs és un d'aquells cims quin
màxim atractiu és el punt de vista privilegiat
que ofereix sobre un ampli sector dels
Pirineus, degut a la seva posició lleugerament
avançada, a l'estil del Pimené, del Cotiella, o

del Casamanya. Si algun cop l'heu contem

plat baixant al refugi de Carançà per la coma

de Bassibés o per la Coma Mitjana també
haureu pogut admirar la seva estètica i per
fecta forma piramidal.
Del final de la pista comencem a caminar cap

a la vall de la Riberola i dos-cents metres més
enllà seguint la pista trenquem a l'esquerra
fins trobar una cabaneta molt petita al costat
d'un tancat per vaques. La pista va a parar al
coll Mitjà, al que ens adrecem, i després baixa
fins el refugi del ras de Carançà. Passada la
cabaneta trobem una porta al tancat amb

marques del GR 10 que seguim. Guanyem
ràpidament altura sobre aquesta pleta on som

per la vall d'Aychèques, que culmina al pic
Redoun de 2.677m. Després d'una forta puja
da el camí surt de la vaileta on erem per din
tre d'un bosc per anar a trobar de nou la pista
a la cota 1.900 m. Allí contemplem ja clara
ment el pic de Gallinàs a l'esquerra de l'ampli

coll Mitjà, i a la seva dreta el pic Redoun. Poc
més amunt trobem un nou collet i un orri en

bon estat ocupat per un pastor, és la Jassa
dels Collets. A partir d'aquí el camí es redreça
seguint un rierol. En uns 40 minuts ens

trobem als prats que formen el coll Mitjà a

2.367 m., d'on comencem a admirar les vistes
cap el sector del
Bastiments. Arrecerat
del coll hi trobem un

nou orri. Només resta
encarar cap el nord els
darrers 250 m de pen
dents cap el nostre cim

que assolim en 30 min.
Del Cim del Gallinàs a

2.624 m. les vistes són a

3600• Començant pel
Canigó, seguint pels pics
de la Dona, Bastiments,
Infern, Nou Creus, Carlit,
Peric i acabant per una bona
visió de la Serra de Madres.
Tornarem per on hem vingut.
Cal dir que si es disposa de dos
cotxes aquesta ascensió seria
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Proposem una ruta circular per envoltar el Pla
de Falgars, un racó remot de la Garrotxa pen
jat entre cel i terra, a recer de la serra de
Cabrera i suspès sobre la vÇl.II d'en Bas.
Si hi aneu a la tardor els colors de la contrada
us sorprendran. Iniciem la caminada traves
sant el nucli de Falgars d'en Bas i, seguint
pista enllà, encarant la serra de Cabrera ben
visible. Es important anar fent una ullada al
mapa recomanat ja que estem en zona agrí
cola i ramadera i trobem constants cruïlles on

podríem perdre el camí. Anem guanyant
altura progressivament fins que en una mena

de vall que ve de la dreta topem amb l'antic
Molí de la Faja. El passem de llarg fins aproxi
mar-nos al Port de la Faja sota el Santuari de
Cabrera, on hi ha una nova pista asfaltada.
Sense arribar a l'asfalt girem al nord vers la
casa de la Faja i, just per sobre la casa,

reprenem un corriol clar i evident que ens

porta a un collet, sota el bony de la Solana i
sobre el Molí que hem passat abans. Seguint
el camí fem cap a una àmplia collada a 1.170
m. amb bestiar pastant des de la que tenim
una molt bona panoràmica sobre el conjunt
de la serra dels Llancers a la que farem cap.

Pasqual Garriga iMartí

encisador amb un mirador sobre la vall d'en
Bas i la baixa Garrotxa. D'aquí ja només resta
arribar a l'abandonat veïnat de Pibernat i
seguint la pista tornar a Falgars en uns 45

.

min.
Pasqual Garriga iMartí



er Marc Janeras i Casanova

Aneto. Guía montañera
Alberto Hernández Gómez i Alberto Martinez Embid
Ed. Desnivel, març 2007

210x140 mm; 320 pàg. color

En altres ocasions hem lamentat

des d'aquestes línies que el baix

perfil de noves guies sobre el

massís més alt del Pirineu no ens

permeti tenir una obra de

referència d'aquelles rodones

que poden esdevenir clàssiques.
Entre el material recent, aquesta
guia segurament sigui la que fa

un pas endavant més notable,
gràcies a una parella d'autors de

dilatada trajectòria.

'Rutes per a descobrir Catalunya
Ed. Travel Bug, 2007

225x150 mm; 217 pàg. color, espiral

D'una forma molt clara i vistosa, aquesta guia constitueix una bona

selecció d'una quarantena d'excursions i passejos pels principals paratges
naturals de Catalunya, agrupats com a Costa, Terres de l'Ebre, Catalunya
Central, Pirineus i Terres de Lleida.

Els gegants de fusta del Pallars Sobirà
Marc Sans

Arola Editors, abril 2007
230x140 mm; 203pàg. color

A través de 13 itineraris, aquest llibre ens proposa de

conèixer els arbres més singulars de la comarca del

Pallars Sobirà, tots molts ben illustrats

fotogràficament i amb informacions molt completes.

A peu per les comarques de Tarragona
- vol. IV
Unió Excursionista de Catalunya
Rafael López-Monné,
Col. De Ferradura, 7

Arola Editors, abril 2007

240x160 mm; 464 pàg.

De nou, i per quarta tongada, Rafael López-Monné
ens condueix per 25 itineraris selectes a les

comarques de Tarragona.Aquest treball d'origen
periodístic al diari La Vcmguardia, té en aquest llibre

un tractament delicat en el text i en la fotografia.

excursionisrne 39
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Tot just fa unes pàgines encetàvem aquest número
d'Excursionisme fent-nos ressò en l'Editorial d'un fet cada cop
més evident i destacable, la presència creixent de la dona a la
muntanya en totes les seves disciplines, i tot plegat és prou
important com per referir-nos-hi també en aquesta darrera
secció.

Malauradament, però, tot i fer molts anys que la dona s'acosta
a la muntanya, el fet de fer-ho en un nombre molt inferior a

l'home -algunes estadístiques parlen d'un 1 per 1000-, fa que
sigui força difícil encara trobar pàgines web que en parlin de
forma regular, tret d'articles puntuals, d'entrevistes a alpinistes
d'elit o de les webs personals de les més mediàtiques. D'altra

banda, i parlant en termes de normalització, ben mirat no

caldria fer cap tipus de diferenciació en aquest punt, doncs
l'alpinisme, en tant que activitat humana, hauria de referir-se
sempre per igual tant a les dones com als homes, evitant així
qualsevol tipus de masclisme.

Comencem fent una mica d'història per situar-nos. L'alpinisme
femení s'inicia de la mà de la francesa Marie Paradis quan el
14 de juliol de 1808 es converteix en la primera dona en

trepitjar els 4.807 m del cim del Mont Blanc. A partir d'aquest
moment l'anhel femení ja no s'aturarà fins que la japonesa
Junko Tabei assoleixi el sostre del planeta, l'Everest, el 16 de

maig de 1975, tot just 167 anys després de la proesa alpina.
L'any següent, Tabei també féu història en esdevenir la

primera dona que completava el projecte dels Set Cims, és a

dir, haver escalat el cim més alt de cada continent. Moltes
altres també han escrit el seu nom en lletres d'or a la història
de l'alpinisme: Henriette d'Angeville, Anne Lister, Luccy Walker,
Stephen Winkworth, Dorothy Pilley, Nea Morin, Claude Kogan,
Lou Lou Boulaz, Christine de Colombel, Halina Krüger, Wanda
Rutkiewicz, Simone Badier ... Si voleu conèixer la biografia de
cadascuna d'elles ho podeu fer a la coneguda
www.wikipedia.org, l'enciclopèdia lliure de la xarxa.
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Pel que fa a casa nostra, Montserrat Mestre esdevé el
referent a seguir per part d'un d'un petit grup de dones en

convertir-se en la primera fèmina que arriba al sostre dels
Pirineus, l'Aneto, a11902. La seguirien, entre altres, Maria
Antònia Simó, Maria Canals Frau, que ostentà durant 22

anys el rècord estatal d'altitud en haver aconseguit la segona
ascensió femenina a I' Aconcagua el 1953, Magda Nos i
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Mònica Verge, les vencedores del primer vuit-mil femení
català al 1989, el Cho Oyu, o la polifacètica Araceli Segarra,
que al 1996 es converteix, al segon intent, en la primera
catalana en assolir l'Everest.

A www.balmat.com/revistaall.asp?id=6 trobem un interessant
article que ens presenta de forma cronològica les activitats

alpinístiques més destacades realitzades entre 1808 i 1975.

A www.barrabes.com/K2_2000Ientrevistas/araceli.asp trobem
una entrevista a Araceli Segarra on ens parla dels seus

projectes i de la situació actual de l'alpinisme femení. Si volem
saber més coses d'aquesta aventurera lleidatana podem
entrar a la seva web oficial www.aracelisegarra.com. Hi
trobarem la seva biografia, descripció de les ascensions en

forma de diari personal, i moltes fotografies, entre altres
seccions.
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Edurne Pasaban, una altra alpinista de rabiosa actualitat,
també té la seva pròpia web: www.edurnepasaban.net.
L'Edurne és la segona dona, després de la polonesa Wanda
Rutkiewicz, que ha assolit els catorze vuit-mils del món. A la
seva pàgina podrem consultar expedicions, veure fotografies i
assabentar-nos dels seus projectes més immediats.

La millor escaladora del món en l'actualitat, la també basca
Josune Bereziartu, també disposa d'una cuidada pàgina
personal. A www.josunebereziartu.com hi destaca una

vertiginosa galeria fotogràfica i una interessant cronologia
anomenada dones i escalada a l'apartat autobiogràfic.

L'algeriana Catherine Destivelle ens desplega el seu brillant
historial com a escaladora i alpinista a www.destivelle.com.La
secció més interessant és l'autobiogràfica on repassa les
seves activitats més importants: escalades en solitari,
competicions, expedicions ...

Fins aquí arriba aquesta breu repassada a una història tan
extensa com apassionant: l'alpinisme femení.

Culturitzeu-vos!



EI vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

�
TRAVESSERA DE GRÀCIA 132 0801 SBARCELONA TEL: 934161067

GR ZERO
PLA A DELIIS��



 


