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Si no piare el cel,
no riu la terra amb f/ors

La sequera e, pot definir com la manca persistent de precipitacions. No cal oblidar

que fins i tot en condicions de normalitat fruit del nostre clima mediterrani el règim
pluviomètric de Catalunya es caracteritza per la irregularitat general i, en particular, per
una elevada variabilitat interanual. La d'enguany no és la primera sequera que pateix el
nostre país. Històricament tenim recollits els precedents dels anys 1566-67,1812-1818,
1910-15, 1922-23, 1944-50, 1953, 1973, 1985-86, 1988-89, 1999-2003 i 2005.

Acabem de patir, però una època de gran escassetat pluviomètrica que des de l'estiu de
2006 s'ha estès de forma generalitzada per tot Catalunya. La tardor i l'hivern han estat
els més secs des que es té constància a les capçaleres de bona part dels rius catalans,
amb una absència de neu gairebé absoluta a les conques internes. Sumat a la falta de
reserves de neu i a la perillosa reducció de les reserves d'embassaments i aqüífers, el

govern va adoptar un Decret de Sequera per prendre les màximes precaucions en la

gestió de l'aigua i va decidir la construcció d'una canonada per portar l'aigua de l'Ebre a

l'àrea metropolitana de Barcelona. El passat mes de maig ha estat el més plujós dels

darrers 30 anys i ens ha salvat in extremis de la terrible sequera. A cops de dites

populars "Pel maig, cada dia un raig" a "L'aigua és bona quan hi ha eixut, si n'hi ha
massa, tururut" s'ha derogat el decret i ja no es farà la canonada. L'objectiu del
minitransvasament era cobrir les necessitats bàsiques d'aigua de boca i consum en una

situació excepcional i no per a objectius especuladors, com noves urbanitzacions de

segona residència, camps de golf a aigua barata per a nous regadius. De fet, si fem cas

als nostres polítics, aquesta canalització estava pensada com una solució temporal que
deixaria de ser necessària quan s'inaugurés la dessaladora del Prat a principis de 2009.

Nosaltres creiem que una gestió hídrica més eficient minimitzaria el problema. A més
tenim la convicció que els rius mediterranis, incloent l'Ebre, estan sobreexplotats i s'ha
de respectar el cicle de l'aigua i els beneficis que aporta: nutrients per a la fauna i sorra

per a protegir la costa. D'altra banda, les dessaladores tenen uns costos energètics
elevats i són infraestructures amb processos contaminants que poden danyar el medi
ambient.

Les campanyes de conscienciació ciutadana per incentivar l'estalvi són útils i

necessàries, però el veritable repte és la nova cultura de l'aigua. S'ha de compatibilitzar
l'ús i l'explotació de l'aigua amb la protecció i conservació del medi natural. Ja no es

tracta només de satisfer la demanda creixent, sinó d'equilibrar els diferents usos amb la
necessitat pròpia del medi (rius, aqüífers, etc.). L'aigua no és exclusivament un recurs,
s'ha de contemplar com a un element bàsic dels ecosistemes hídrics i part fonamental

per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs.

A finals del 2000 la Comissió i el Parlament Europeu van aprovar i publicar la Directiva
Marc de l'Aigua (OMA) que intenta fixar els criteris per a la nova gestió de l'aigua,
basada en conceptes de sostenibilitat tant des del punt de vista ambiental, com

econòmic, manteniment dels recursos hídrics, i plena transparència i participació
ciutadana en els futurs plans i programes de gestió. La Directiva proposa la regulació de
l'ús de l'aigua i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen de

suportar diferents tipus de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i

garantir l'explotació i ús del medi de manera responsable, racional i sostenible.

Esperem que tots, ciutadania i governants, siguem prou madurs per entendre que
l'objectiu és la sostenibilitat i que els nostres recursos hídrics són limitats.
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Text de Plataforma per la Defensa del Montsec

Fotografies de IPCENA, Xavier Massot i Toni Nievas

LA SINGULARITAT DEL
una constant lluita per a la seva preservació

El congost de Montrebei constitueix, sense cap mena de dubte, un dels espais
naturals més singulars del Prepirineu, tant des del punt de vista paisatgístic, al

ser l'únic gran congost lliure d'infraestructures, com per la seva gran biodiversitat.

La Flora i la vegetació es divideixen en dos grans subzonacions: la vegetació
mediterrània de la vessant sud, on les protagonistes son les carrasques, les

garrigues, les brolles i els prats secs, i la vegetació eurosiberiana del vessant

nord, habitada per rouredes. Destaquen diverses espècies endèmiques com la

raríssima Petrocoptis montsicciana, així com d'altres espècies rupícoles com la

corona de rei (Saxifraga longifolia) a l'orella d'ós (Ramonda mycom). També hi

trobem espècies relictuals, supervivents d'altres èpoques com el faig (Fagus
sylvatica), a també espècies que hi habiten gràcies al substrats i el microclima

especials del congost, com l'alzina litoral (O. ilex ssp. i/ex).

Hi habiten diverses espècies faunístiques interessants. Dins el grup dels ocells

abunden els grans ocells rapinyaires propis dels cingles: el trencalòs (Gypaetus
barbatus), l'aufrany (Neophron percnopterus), el voltor (Gyps fulvus), l'àguila dau

rada (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), així com la gralla de

bec groc i bec vermell iPyrmocorex graculus i P. pyrrhocorax) i el pela-roques
(Trichodroma muraria). Dels mamífers podem destacar: la llúdriga (Lutra lutra), el

gat salvatge (Felis silvestris), la marta (Martes martes), el cabirol (Capreolus

capreolus), el talp (Talpa europaea) i nombroses

espècies de ratpenats.
Aquesta tirallonga d'atributs han propiciat a

Montrebei nombrosos reconeixements amblen

tals. Hi ha pocs espais amb tantes figures de pro
tecció que magnifiquin la seva gran importància
ambiental:

L'any 1987 es va declarar el Congost de

Montrebei Reserva Natural per a la conservació

de la llúdriga; l'any 1992 el Congost de Montrebei

es va incloure al Pla d'Espais d'Interès Natural

(PEIN) de la Generalitat de Catalunya; l'any 2004

el Congost de Montrebei era incorporat a la Xarxa

Natura 2000 de la Unió Europea tant per la pre
servació dels seus hàbitats com per la preserva
ció de les aus que hi habiten; també forma part de

L'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de

Catalunya, catalogat amb un alt valor de censer

vació i pedagògic.



CONGOST DE MONTREBEI

El nivell d'aigua de l'embassament de Canelles és tan baix que els últims

anys ha deixat descobert l'antic pas del congost de Montrebei.
La singular Petrocoptis montsicciana és una planta rupícola,
endèmica de la serra del Montsec.



UN ESPAI PRIVILEGIAT QUE ES
DEBAT ENTRE LA CONSERVACiÓ
I L'AMENAÇA
Des dels anys 70 que es reivindica per part
de nombroses entitats, persones i institu
cions de Lleida i del conjunt de Catalunya
la declaració de Parc Natural per a la Serra

del Montsec. Aquesta protecció ha estat

postposada legislatura rere legislatura fins
a dia d'avui, mentre que les amenaces per
la preservació de Montrebei sempre han
estat presents:

Entre els anys 85 i 87 es va impulsar des
de la Generalitat la construcció de l'eix
occidental que comunica Tortosa amb la
Vall d'Aran; es va proposar realitzar un

traçat de nova construcció des de la

població d'Aguiló, Vall d'Àger, fins a Pont

de Montanyana, passant pel congost de

Montrebei. En aquell moment es va consti
tuir una plataforma, i es va realitzar una

intensa campanya amb la realització d'una

exposició itinerant, l'edició d'un llibre i un

vídeo amb nombrosos actes que van acon

seguir aturar el projecte.

L'any 2003 es va constituir una plataforma
cívica, la Plataforma per a la Defensa del

Montsec, en contra de la central eòlica de

Sant Mamet, que és un espai natural que
amb tota lògica hauria de formar part del

Parc Natural del Montsec i que incompren
siblement no va ser ni inclòs en el PEIN. La

plataforma, que estava absolutament a

favor de l'energia eòlica fora dels espais
naturals protegits ilo sensibles ambiental

ment, va recuperar la idea sobre la neces

sitat de crear el Parc Natural del Montsec

com a instrument de conservació dels
valors ambientals i el desenvolupament
socioeconòmic i cultural sostenible de les

poblacions situades a l'àrea de influència

del parc natural. Aquest parc eòlic final

ment no va prosperar i Sant Mamet ha
estat incorporat a la Xarxa Natura 2000 per
a la seva protecció.

En aquests espectaculars afloraments rocosos es pretén anclar el pont projectat per la DiputaciÓ d'Osca.

A la dreta, a dalt s'observa l'ermita de la Pertusa, ubicada al capdamunt del cingle de la banda de

Catalunya.

Actualment les amenaces continuen, mentre que la protecció integral de la Serra del

Montsec mitjançant la figura de Parc Natural no arriba. Els projectes que estan sobre

la taula a dia d'avui són dos, una central hidroelèctrica a la cua del congost i un pont
transitable anclat als cingles de la Pertusa.

Vista del cingle de la Pertusa des del vessant aragonès, en el bosc a la dreta del cingle s'haurien de construir els accessos al nou pont.
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CENTRAL HIDROELÈCTRICA AL CONGOST
DE MONTREBEI

L'any 2006 va ser presentat el projecte de construcció de la Central
Hidroelèctrica de Sant Esteve, promoguda per Endesa. La presa,
de 33 metres d'alçada, es construiria a escassos 500 metres de
l'entrada del congost de Montrebei, a la vessant nord, al municipi de
Sant Esteve de la Sarga. En concret, la presa està prevista en el
primer petit estret que fa el riu Noguera Ribargorçana en direcció al

congost per la vessant nord. En aquest punt és on se situa l'antiga
ermita romànica, actualment sense sostre, i enfront hi trobem la Vall
del poble de Montgai, del Montsec de I'Estal1.

El cabal de la central estaria entorn als 35 m3/s, a el que és el
mateix, 35.000 litres per segon, el qual generarà una potència de
6,9 MW i una producció de 35 GWh/any.
A data d'avui encara no ha sortit a informació pública el projecte,
però l'avantprojecte del Pla Hidrològic de la Conca del riu Noguera
Ribagorçana inclou aquesta presa, i presenta aquest projecte com

a única solució als "problemes ambientals i socials" del tram de riu

que afectaria la presa que ja pertany a un embassament, el de
Canelles. Aquest embassament està sobredimensionat, té una

capacitat que la conca del riu Noguera Ribagorçana no aporta, i fins
a dia d'avui tan sols s'ha omplert un cop cada 12 anys. Aquest
règim d'aportació fa que les fluctuacions d'aquest pantà siguin
enormes. Segons es defensa des de l'administració hidràulica que
ha presentat el projecte, la Confederación Hidrográfica del Ebro,
aquesta nova presa de cua a Montrebei aportaria un nivell estable

d'aigua a la cua de l'embassament de Canelles, de manera que s'hi

podrien desenvolupar activitats turístiques aquàtiques i desenvolu

par-hi sòl residencial d'ús turístic. A banda, defensen que de retruc,
com a benefici, s'hi generarà energia elèctrica.

Enfront a aquesta argumentació simplista i incompleta, la Plataforma

per a la Defensa del Montsec s'oposa totalment a aquest projecte
per motius ambientalment i socialment més que obvis:

Proposar una presa com a solució als "problemes" que en teoria

presenta el riu Noguera Ribagorçana al seu pas per Montrebei
entra totalment en contradicció amb les premises de protecció que
la Directiva Marc de l'Aigua marca, és a dir, està totalment en con

tra de la Nova Cultura de l'Aigua: els objectius dels Plans

Hidrològics de la Conca de l'Ebre han de racionalitzar el servei dels
recursos hídrics en harmonia amb el medi ambient i els altres recur

sos naturals. Aquesta premissa ve reforçada per tot un seguit de
consideracions concretes respecte els valors naturals d'aquest tram
de riu i la seva protecció legal establerta: la Directiva Marc de

l'Aigua obliga a l'elaboració d'un registre de totes aquelles masses

d'aigua que necessiten alguna protecció especial, el "registre de
zones protegides". El LlC de la Serra del Montsec i el LlC i ZEPA de

Vista espectacular del" portell", l'entrada pel vessant sud al congost
de Montrebei.

En el primer estret abans de l'entrada al congost pel seu vessant nord,
enfront de l'antiga ermita de la Mare de Déu del Congost, és on es pretén
ubicar la nova presa d'ENDESA.

la serra de Montgai, que flanquegen el riu Noguera Ribagorçana al
seu pas per Montrebei, estan inclosos dins d'aquest registre, ja que
"existeixen valors naturals clarament relacionats amb el riu

Noguera Ribagorçana, tals com la presència de llúdrigues (Lutra
lutra) i d'alguns invertebrats (Euphydryas aurinia) i peixos com la
madrilla (Chondrostoma toxostoma)."
Aquest embassament no obeeix la necessitat d'embassar més

aigua, doncs Canelles ja fa aquesta funció i té capacitat en escreix.
A més, tècnicament és un embassament que tindria una vida molt
curta, doncs en poc més d'una dècada estaria colmatat de sedi
ments. Un nou embassament suposa I'artificialització del paisatge
d'una manera dràstica. No podem parlar de la "millora d'un paisat
ge" si proposem com a tal la introducció d'una infraestructura tal
com la d'una presa, i precisament en un congost que es manté
encara verge d'infraestructures fins a l'actualitat. Per solventar un

suposat problema ambiental no s'ha de crear un nou problema
ambiental.

"Assegurar el conjunt d'activitats que es desenvolupen actualment
a Montrebei" associades al riu no té res que veure amb la construe
ció d'una presa. Actualment Montrebei atreu més de 30000 visitants
cada any per la seva espectacularitat com a congost verge i el seu

grau de conservació. A nivell esportiu, les pràctiques que s'hi realit
zen estan en harmonia amb el riu, com ara les rutes amb piragua
que travessen el congost, i segons la descripció de les activitats

que pretén fixar en aquest tram de riu, únicament suposarà la inten
sificació del turisme, introduint-hi activitats massives de lleure recre

atiu que ja es donen en molts d'altres embassaments, que no res

pecten la personalitat, singularitat i trets identitaris que ara

actualment ofereix el congost, i que a més duen associat un desen

volupament urbanístic que apunta a una urbanització dispersa, fora
dels actuals nuclis poblacionals i que en cap cas afavoreix a la con

servació natural de l'indret. Segons la proposta de l'Administració,
la singularitat de l'actual Montrebei passarà a la vulgaritat d'un nou

pantà, amb les activitats que pot oferir qualsevol pantà, i que a més
anirà en detriment de les actuals activitats que atreuen visitants a

Montrebei, basades en visitar-lo per l'atractiu que suposa aquest
conqost verge i també impedirà que les actuals rutes de piragua
travessin el congost, traient-ne el seu principal atractiu.
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El riu Noguera Ribagorçana actualment és
la frontera natural entre la Baixa Ribagorça
(Aragó) i la Noguera (Catalunya), però histò
ricament hi ha hagut ponts de comunicació
entre ambdues comunitats, unides per un

mateix fet cultural. Físicament, la unió es

concretava mitjançant una passarel-la que
creuava el riu a l'alçada de Blancafort i una

altra que el creuava a l'alçada de Corçà,
amb finalitats socials i comercials. La cons

trucció del pantà de Canelles a la dècada
dels 60 va deixar sota les aigües aquestes
vies de comunicació, i també va provocar
que els pobles de la Baixa Ribagorça (Fet,
Finestres, Montfalcó ... ) s'abandonessin a

causa de l'expropiació dels seus terrenys
d'horta, fent-hi inviable la subsistència.
Actualment, travessar aquest Fiu en aquesta
àrea concreta sols és possible a través de
Pont de Montanyana o desplaçant-se fins a

la carretera que travessa la presa de
Canelles.

Durant la darrera dècada es torna a parlar de
tornar a construir un pont que uneixi aquestes
dues terres. De totes maneres, els condicio
nants actuals són ben diferents. L'àrea del

congost de Montrebei, si bé a la dècada dels
noranta era un territori "salvatge", ara s'ha con

vertit en un punt de gran atracció turística,
potenciat des de la seua compra per part de
Fundació Territori i Paisatge i la millora subs
tancial dels seus accessos i infraestructures.
La intenció de treure profit turístic de tota l'àrea
d'influència del congost és indiscutible, i la reu

nió de la Baixa Ribagorça i la Noguera es

planteja en aquest sentit. Però com tots

sabem hi ha diferents concepcions del turis

me, que tant pot ser el que es basa en la

potenciació dels recursos naturals, respectuós
amb la natura i les persones, o l'intensiu, basat
en l'especulació i les activitats massives. Cal

qüestionar-se doncs les motivacions i les pos
sibles conseqüències d'aquest projecte.

El projecte que ara hi ha sobre la taula es un

altre. La Diputació Provincial d'Osca va pre
sentar l'any 2006 un avantprojecte a la

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
anomenat "Reposición de comunicación via
ria entre la margen derecha e izquierda del río

Noguera Ribagorzana, en el embalse de

Canelles"; Aquest projecte té relació amb un

pla d'acondicionament i senyalització de sen

ders del Montsec assignat mitjançant concurs

a PRAMES pel Centro de Desarrollo del

Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) de

Campo (Aragó), i pel Consorci del Montsec

d'Àger (Catalunya). Aquest pla el finança el

programa LEADER de la UE a través del
Ministerio de Medio Ambiente.

Aquest projecte a grans trets, planteja unir la

Noguera i la Ribagorça mitjançant:

· La construcció d'un pont apte per al trànsit
rodat (circulació de vehicles pesats) de fins a

20 tones.
· Estarà ancorat als cingles de la Pertusa, de

gran valor i bellesa geològica.
· S'aixecarà a una alçada de 50 metres
sobre el fons del riu, i sobre uns 20 metres
de la cota màxima actual del pantà.
· Tindrà més de 200 metres de llarg.
· El projecte esmentat no descriu la realitza
ció dels accessos. En aquest punt no hi ha

cap camí obert al trànsit rodat i l'obertura de

pistes en l'emplaçament proposat pot tenir
un impacte molt substancial ateses les

característiques deilloc (substrat rocós, fort

pendent, etc.)

El projecte fa referència a la restitució de
l'antic pont que travessava la Noguera
Ribagorçana unint Corçà amb Montfalcó;
però evidentment, tenia unes característi
ques ben diferents:

· Ubicat una mica riu avall, i no sobre els

cingles.
· Ubicat en un punt molt més baix, sobre el

riu, en un lloc on la Noguera Ribagorçana no

està encaixonada per afloraments rocosos.
· El pont (més que un pont era una petita
palanca) tenia una alçada de 4-5 metres
sobre el riu i només hi passaven carros.

És a dir, des de la Pertusa estant el pont era

gairebé inapreciable i estava integrat en tot

el context de vegetació lIuvial del riu. Per

contra, la construcció del pont tal i com es

projecta actualment tindrà severs impactes
sobre d'emblemàtic indret:

simulació projecte nou pont



· Paisatge: El conjunt format pel relleu rocós
i l'ermita és un dels racons més estimats i

valorats pels habitants i visitants del
Montsec. Tot el conjunt és molt singular i

configura un entorn dominat pel relleu, de

gran valor paisatgístic, dels cingles de la
Pertusa que presenten el valor afegit de l'er
mita romànica de la Mare de Déu de la
Pertusa situada, com si fes equilibri, sobre el
sec del penya-segat.
· Espai d'interès geològic: Els Cingles de la
Pertusa són un relleu inclòs a l'inventari d'es

pais de interès geològic de Catalunya, que
comporta la protecció de l'espai sota les pre
visions de la Llei 12/1985, d'espais naturals.
· Espai d'interès natural: pertany al PEIN
"Montsec" i a l'espai de xarxa Natura 2000
ES5130015 "Serres del Montsec, Sant
Mamet i Mitjana" com ZEPA i com LIC.
· Socioeconòmic: la Pertusa és l'inici del
camí cap al congost de Montrebei, l'espai
més visitat del Prepirineu, amb gran poten
cial de desenvolupament sostenible turístic i
econòmic de la Vall d'Àger.

Els possibles arguments que motiven la
construcció del pont els hem de suposar, ja
que el projecte no aporta cap justificació.
L'obertura al trànsit rodat cap a una zona

actualment deshabitada obre suspicàcies a

nivell d'interessos especulatius, més si tenim
en compte les pressions que estan exercint
els polítics d'Osca per a que es faci. Podem
entendre i entenem que en una societat
capitalista hi hagi aquesta mena d'interessos
i també podem entendre que l'Administració

tingui interès en plantejar projectes que
intentin recuperar la presència humana en

aquest territori; però això no ha de ser, a l'en
tendre de la Plataforma per la Defensa del

Montsec, a costa de la destrucció dels valors
naturals d'aquest entorn; ja que, precisa
ment, un dels arguments que fa possible la

recuperació de l'activitat socioeconòmica

d'aquest entorn és la potenciació dels seus

valors naturals. En aquest sentit, cal recor

dar que els cingles de la Pertusa són el punt
de partida des de Corçà de l'excursió al

Congost de Mont-rebei, un dels principals
atractius del Montsec, dels Prepirineus en

tota la seua extensió territorial i també de les
terres de Lleida, amb milers de persones
que el visiten cada any. L'opció a defensar
hauria de ser la seva preservació.

Com és lògic, hi ha divisió de posicions entre

les parts afectades, i en molts casos la tergi
versació de la magnitud del projecte ha pro
vocat reaccions favorables a la seua cons

trucció. En qualsevol cas, han sorgit veus

inequívocament contràries al projecte del
nou pont. La Plataforma per la Defensa del
Montsec s'ha mobilitzat oposant-se a aquest
projecte, donat que suposa una agressió
més a l'àrea del congost de Montrebei,
sumada al projecte de presa d'ENDESA. A
l'Assemblea Nacional Extraordinària de la
Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya (FEEC), celebrada el passat 24
de novembre a Balaguer, el President de la
FEEC va assumir una posició institucional
de clar desacord amb el projecte en qüestió.

Podeu consultar http://www.ipcena.org/ per
a més informació.

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA - CENTRE
EXCURSIONISTA BAI!AGUER - SOCIETAT AMICS

DE LA MUNTANYA DE TREMP-
AMICS DEL MONTSEC DE BENAVARRI

FUNDACiÓ ARNAU MIR DE TOST D'ÀGER -

ASSOCIACiÓ PER LA DEFENSA I PROGRÉS DEI!
MONTSEC D'ALSAMORA

L'ESQUELLA DE LA TERRETA-IPCENA



Text d'Isidre Juvé

Fotografies de Zaida Peris i Isidre Juvé

De Santiago de Cuba a l'Havana; 26 dies en bicicleta

Autopista Santiago de Cuba (Guantanamo).
Feia temps que se'ns passava pel cap fer
un viatge amb bicicleta, un viatge d'a

quests que et recordes tota la vida i en el

que les presses i el voler anar ràpid per tot,
no hi tinguessin cabuda. Volíem descobrir
un país, una realitat, una altra forma de
veure la vida des de les nostres bicicletes,
però al mateix temps poder decidir on

parar i xerrar amb algú o senzillament

posar el peu a terra per admirar el paisatge
amb calma.

Des del principi la nostra elecció va ser l'illa
de Cuba per diverses raons, la primera
perquè la Cuba que esperàvem veure i que
en efecte, varem trobar era la d'un país
atrapat en el temps, concretament als anys
50 i 60, i l'altra perquè per iniciar-se en el
cicloturisme un país pla com Cuba era el
mes escaient. La malaltia del Comandante

no va fer més que accelerar els nostres

plans que finalment varem realitzar a la pri
mavera del 2007.

L'illa de Cuba té uns 1AOO Km de est a

oest i excepte l'orient amb les serres de
Puril i Maestra i l'occident amb la zona de
Viñales i Escambray, la resta de l'illa es

plana. Si a això li sumem que hi ha poc trà

fic de vehicles degut a l'escassetat de com

bustible per l'embargament que pateix des
de fa 40 anys, resulta un país ideal per a

rodar en bicicleta.

El nostre pla era senzill: sortiríem des de

Santiago de Cuba per travessar l'illa i arri

bar a l'Havana. Per fer això teníem 26 dies.
En total 1 AOO km.

Santiago de Cuba i Guantánamo

Arribem a Santiago de Cuba a quarts d'onze
de la nit, amb el temps just per reclamar les
nostres bicicletes abans no tanqui la guixeta.
Les han enviat per error a l'Havana. A l'aero

port coneixem al qui serà el nostre company
de viatge durant vint i sis dies, l'Igor, un noi
de Bilbao que fa el viatge sol i al qui no ens

importa adoptar-lo. Te intenció de fer el
mateix trajecte que nosaltres.

L' endemà visita per Santiago: Pollastre amb

arròs, frijoles i els primers mojitos a la taverna

Bacardí, més tard cap a l'aeroport a esperar.
Una vegada recuperades i muntades les bici
cletes enfilem l'autopista cap a Guantánamo,
allà ens adonem del país on estem; l'autopis
ta té tres carrils en cada sentit i els vehicles
ens avancen entre tocs de clàxon semblen
sortits d' una pel-Heuia de gàngsters.
Chevrolets, Oldsmovil, Crysler i Ford dels

anys cinquanta i seixanta a més de cam ions
ferralla de l'època soviètica. Seran vuitanta

quilometres entre núvols de fum negre i

gasoil barat, vent de cara (el pitjor enemic),
clàxons, crits d'ànims i cares somrients dels
conductors i alguns petons furtius dedicats a

la Zaida. My fliend, my fliend- ens diuen, tot

pensant que som anglesos.

La ciutat de Guantánamo famosa per la

cançó Guantanamera y per la infame base

presó nord-americana ens dona la benvin

guda per descansar i recapitular sobre les

primeres lliçons apreses: La calor a la mei
tat del dia es molt forta, així que hi ha que
sortir com a molt tard a les set del matí i

plegar al migdia. L'aigua que portem s'es
calfa molt ràpid, així que per la nit l'hem de

congelar per tenir-la fresca durant els pri
mers quilometres.

A Guantánamo ens adonem que les nos

tres bicicletes son tresors als ulls dels

cubans, i es que ells tenen una mena de
bicicletes russes i xineses que més bé
semblen ferros. AI centre coneixem a I'

Israel, el president del Club de Ciclisme
local que ens porta a fer una volta per la
ciutat. A I 'endemà marxem per la carre

tera central cap a les platges de Yacabo
i Imias, al Carib. Prop de la base nord
americana un fort dispositiu militar cubà

encercla la base americana i ens prohi
beixen de fer fotos de la zona. Cada

vegada que parem per beure aigua o

mirar el paisatge els nostres moviments

son observats detingudament pels sol
dats. Per la tarda ens banyem per prime
ra vegada al Carib.

Santiago (Guantanamo)
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Baracoa, Moa i Mayarí

Pluja, pluja i més pluja es el que ens acom

panya durant les etapes per l'Orient de
Cuba. Cinc dies sense parar de ploure. La
serra de Puril amb el port de La Farola fan
honor a la seva temuda fama i els mil tres

cents metres de desnivell es converteixen en

un infern d'humitat, calor i mosquits, a més la

pluja no ajuda i fa que la baixada cap a

Baracoa es converteixi en alguns trams peri
llosa,' però el paisatge ens fa ràpidament
oblidar les penalitats i els perills. Plantacions
de cafè i plàtans, selva, palmeres exube

rants, petites poblacions revolucionaries,
guajiros a cavall i el somriure dels cubans

que esperen hores i hores algun vehicle per
anar a treballar. Com diuen ells: "No es

fàsil... ya tu sabes'.

Després d'un dia de descans a la bonica i
colonial Baracoa ens dirigim al Parque
Nacional Alejandro de Humbolt, declarat
com a reserva natural de la biosfera. La

vegetació selvàtica ens impressiona i cada

pocs metres parem les bicicletes per admirar
el paisatge. Allà ens trobem la pitjor carrete

ra del viatge, però passem pel mig del parc
fins la Bahia del Taco, refugi de delfins i

manatís a més de creuar el riu Tora, un dels
més cabalosos de Cuba.
Entrem a la ciutat de Moa (la Chernobil de

Cuba), tres fabriques d'extracció de níquel
ens donen la benvinguda. La fabrica Che
Guevara exporta níquel al Canadà. Cuba es

el quart exportador mundial d'aquest metall.

Aquella nit dormim als sofàs de la recepció
de l'hotel, les habitacions estan copades pels
treballadors canadencs de la fabrica. Es l'ú

nic lloc on dormir en quilometres a la rodona.

Trinidad i la Serra d'EscambrayDe Holguín a Sandi-Spiritus: La

gran plana central
Trinidad, ciutat declarada patrimoni mundial
de la Unesco, colonial, preciosa. Tata ella

empedrada amb rocs que portaven els vai
xells espanyols com a llast pel viatge i poder
tornar carregats d'or. El centre, pintat amb
colors blaus i grocs i amb les antigues esglé
sies i cases senyorials amb pati interior, total
ment restaurades, es un dels millors llocs per
perdre's i caminar després d'una dura etapa
de bicicleta. A pocs quilometres hi ha la
Sierra d'Escambray on durant un matí ens hi

perdem a cavall i ens banyem al riu. Ens feia
falta una altra montura que no fas la bici.

La gran plana central cubana té uns

quatre cents quilometres de llargada, i

excepte històriques ciutats com Holguín,
Camaguey, Las Tunas, Ciego de Avila a

Sancti-Spiritus, la resta pot semblar fins i tot

monòtona per a pedalar. Centenars de quilo
metres de plantacions de plàtans, canyes de

sucre, i milers de caps de bestiar vigilats de

prop per guajiros que juntament amb

aquests cotxes americans dels anys cin

quanta, son els únics companys pels ciclis
tes. Per sort tenim el vent de cua, i avancem

ràpid amb l'objectiu d'anar al sud, cap al
Carib. Son dies de plat gran i pinyó petit.

Aquests dos dies de descans a Trinidad
ens han anat bé per recuperar forces,
posar a punt les bicicletes i rentar roba .A

més ens banyem al Carib i bussegem a la
barrera de corall. Per a tots és una expe
riència única.

Camaguey, ciutat colonial per exceHència,
coneguda per les seus grans tinells de fang
introduïts pels comerciants catalans en èpo
ques de sequera, es potser la ciutat més boni
ca que hem vist fins ara. Per la nit visitem La
Casa de la Trava on descobrim que la Zaida
es una experta ballant salsa i merengue.

AI dia següent emprenem el camí cap a les

grans planes del centre de Cuba, no sense

visitar poblacions com Mayarí o Banes. A

Felton ens acull la compañera Marta, la

encarregada de les habitacions de la tèrmi
ca. Dormim en una mena d'edifici semblat a

ulla presó russa i ens donen sopar i esmor

zar als menjadors de la tèrmica. Pel matí
assistim a una assembla amb els treballa

dors-tots nois molt joves.

A Sancti-Spiritus dormim a casa de la
Omaida Echemendía una cubana descen
dent de immigrants bascas que ens tracta

de meravella. L'Igor com a casa.
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Cienfuegos i Bahía Cochinos

En aquests dies som testimonis d'una de les

tragèdies de la natura. Durant cents de quilo
metres ens trobem milers de crancs vermells

de riu que durant març i abril baixen de les

muntanyes i creuen la carretera per pondre els
ous a la platja. Milers d'ells son literalment atro

pellats pels vehicles, fins al punt que hi ha
trams de la carretera que esta tenyida de ver

mell i plena de carcasses de crancs, mentre

una mena de ocells negres rapinyaires es fan

un festí de cranc. Molts d'ells en un acte deses

perat es lIença'n contra les rodes amb les pin
ces en alt. Ho passem malament intentant no

trepitjar-ne. Cosa impossible.

A Cienfuegos anem a casa del cubà Santiago,
l'Igor Ii porta des de Bilbao peces per la bici i
medicaments. Ens convida a la seva humil casa

a sopar durant dos nits i xerrem i xerrem sobre

Cuba, Catalunya i el País Basc fins ben entrada

la nit. Per allà han passat molts bascos en pro

grames d'ajut i camps de treball i el Santiago
treu una ikurrinya i la penja al menjador. L'Igor
és l'home més feliç del món.

Dos dies després ens costa despedir-nos del

Santiago i la seva dona "la Negra". Han estat

com a pares per a nosaltres, buscant-nos allot

jament, convidant-nos a sopar i rentant-nos la
roba. Una altra lliçó dels cubans.
Entrem a Bahía Cochinos per una carretera

abandonada i preciosa rodejada de manglars.
Sembla que estem en un altre món. A cada ins
tant uns cartells ens recorden que allà es lliurà
una de les batalles més importants contra els
mercenaris enviats pels nord-americans. Això

dels cartells és una constant a tot Cuba. Si no

és per cridar ''vivas'' a Fidel i la revolució és per
deixar clar al govern nord-americà que mai
seran una colònia seva. A Playa Girón amb la
seva sorra blanca i aigües turqueses ens que
dem tres dies de descans ben merescut.

Trinidad

Bahía Cochinos

L'Havana, fi de trajecte

El 14 d'abril entrem a l'Havana. Dos dies per
la decadent i vella Havana. Dos dies per pen
sar i recapitular sobre el que hem vist, el que
hem trobat en aquest preciós país i la diferen

cia entre I' orient i l'occident de Cuba. Però el

que més ens marca, el que més impressiona,
son els cubans. Onze milions de persones

que porten més de quaranta anys patint un

brutal bloqueig econòmic fins al punt que per
exemple no entren medicaments ni llet infan

til. Una gent que mai perd l'oportunitat de

xerrar amb l'estranger per que els hi expliqui
que passa al món, ja que la censura que

pateixen és molt forta. I es que els cubans

sempre tenen un somriure a la cara, una

inventiva per fer que les coses més velles fun

cionin i molts d'ells, ganes de sortir del país i

conèixer el món. Perquè el dia a dia a Cuba:

"No es fàsil...ya tu sabes .....

"

Viatge realitzat per Zaida Peris, Igor Galende

i Isidre Juvé entre maig i abril de 2007.

Fi del viatge, Malecón de la Havana
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Mapes:
Guia de carreteras

Directorio Turístico de cuba.

DADES PRÀCTIQUES:
Situació i accés:
la ruta va de l'orient a I' occident de Cuba.
De Santiago de Cuba a l'Havana.
Madrid Cubana de Aviación té vols diaris a

Santiago i l'Havana.

Visats i permisos:
És necessari un visat de trenta dies per
entrar a Cuba. Aquest es pot tramitar directa
ment amb agència o a l'ambaixada de Cuba
a Espanya. Aquest costa uns 35 €.

Condicions sanitaries:
Actualment no és necessària cap vacuna per
accedir a Cuba

Època aconsellable:
De gener fins a I' abril. A l'estiu la forta calor i

de setembre a novembre l'estació d'huracans
la fan desaconsellable.

Dificultat:
la ruta transcorre per les carreteres princi
pals del país. Quasi tota la ruta exceptuant
l'orient és completament plana. S'ha de tin
dre en compte que el vent bufa més vegades
d'est a oest a de nord a sud que al revés.

Material:
Bicicleta amb bones rodes mixtes (recoma
nable 32 a 36 radis), dues alforges de 10l

c/u, material i ferramentes per solucionar

qualsevol problema de la bici, càmeres, kit

reparador de punxades etc ...

Allotjament i menjar:
Per a dormir i menjar el més aconsellable i
econòmic són les cases particulares, de fàcil
identificació pel seu cartell blau a l'entrada.
Per a menjar, les pizzes dels punts de venta
del carrer i els paladares són els més econò
mics i en general de bona qualitat. Dormir a

casa d'un cubà sense permís d'immigració
pot comportar fortes sancions econòmiques
tant pel turista com per al cubà. Els hotels per
a estrangers són una altra opció, encara que
amb preus molt més elevats.

Moneda:
A Cuba funciones dues monedes, el peso
combertible i el peso cubano. En principi cap
estranger pot pagar amb el peso cubana,
però sempre està bé tenir-ne per a petites
compres diàries als llocs ambulants de men

jar i beure. les habitacions ens les cobraran
en pesos conbertibles.
El dolar nord-americá ja no és el que era, així

que surt més rentable descanviar directa
ment euros per pesos.

Bibliografia:
Conner Gorry. Cuba. lonely Planet, 2004.
Guia Total Cuba. Anaya Touring Club
Carmen Miret! Eduardo Sanchez. Cuba. Ed.

laertes. Col-lecció Rumba a

Família cubana

Etapa Inici Final Distància Horari
- _.-<

Santiago de Cuba Guantanamo 84 km 05:00

2 Guantanamo Playa de Vacabo 80 km 04:45

3 Playa de Vacabo Baracoa 81,21 km 06:00

4 Baracoa Moa 80,64 km 04:50

5 Moa Felton 100,4 km 05:00

6 Felton Banes 78,65 km 05:00

7 Banes Holguín 86,86 km 05:00

8 Holguín Las Tunas 83,74 km 04:45

9 Las Tunas Camagueï 123,06 km Fet amb vehicle
10 Camaguey Florida 43,76 km 03:00

11 Florida Ciego de Avila 81,34 km 04:45

12 Ciego de Avila Sancti-Spiritus 76,38 km 04:30

13 Sancti-Spiritus Trinidad 77,88 km 04:15

14 Trinidad Cienfuegos 91,76 km 05:00

15 Cienfuegos Plaïa Girón 108,42 km 06:30

16 Playa Girón Jaguey la Grande 68,56 km 04:14

17 Jaguey la Grande Guïnes 114,94 km 07:00

18 Guïnes La Habana 66,19 km 04:00



Text i fotografies de Pasqual Garriga

trekking iniciàtic

osaikund



 



El nostre trekking

El trekking del Gosaikund pren el nom

dels llacs sagrats que trobem el tercer

dia de marxa, que són, sens dubte, el

punt més interessant de l'itinerari. El

llac més gran, situat a 4.380 m, és la
lluna plena d'agost, un lloc de peregri
nació hinduista on duen a terme una

important celebració. El mateix dia es

travessa el punt més alt, el coll de

Lauribina de 4.610 m. Aquest és junta
ment amb el Ganja-Ia, de 5.106 m, el

pas entre les valls del Langtang i la

regió del Helambu. El punt d'inici és

Dunche, a una jornada de bus des de

Kathmandú, i acaba a Sundarijal a pocs
quilòmetres de la capital. La major part
d'aquest trekking transcorre dintre del
Parc Nacional del Langtang, i això vol

dir que hem de pagar un permís d'entra

da, però no un permís de trekking. En

general seguirem àmplies carenes bos
cades que separen valls, no anirem pel
fons de grans valls ni creuarem grans
rius. Hi ha qui combina aquest trekking
amb el d'anada i tornada a la vall del

Langtang que també s'inicia a Dunche i

que pot durar una setmana i fer així una

ruta més completa.

Pel que fa al sentit de la marxa hem de

dir que trobàrem gent fent el trekking en

sentit invers al descrit. Pensem que no

és bona idea, tal com el descrivim pugen
dos dies i mig i en baixem tres i mig,
sent els dies de baixada els més llargs.
En sentit contrari pujaríem ben bé durant

quatre a cinc dies per després baixar

possiblement en un dia i mig.

Dia a dia
Dia 1. Kathmandú-Dunche

El dia abans de sortir val la pena acostar

se a l'estació d'autobusos de Gongabu al
nord del Thamel , el barri més turístic del

la capital, i comprar el bitllet d'autobús

cap a Dunche. Només en surten dos a

tres cada matí a primera hora. Mentre

esperem la sortida comprem mangos a

venedors ambulants que s'apropen al

bus. Assistim perplexos a la maniobra

d'entrar dintre del bus una vintena de cai

xes de cartró plenes a vessar de pollets
vius que acaben ocupant dos seients que
el propietari paga sense protestar. Ens

separen 115 km de Dunche, que trigarem
deu hores a recórrer. Només sortir de

Kathmandú la carretera s'enfila al coll de
Kakani a 2.145 m des d'on hi ha vistes

cap el Ganesh Himal i l'Annapurna. En

aquest tram un músic puja al bus a cantar

i tocar les seves cançons acompanyat per
l'estrident so d'una mena de violí d'una

corda. Sent com som els únics turistes del

bus, juntament amb un grup de vuit japo
nesos, se'ns enganxa com una paparra a

veure si cau alguna cosa. Certament, ens

mata el cuc de la orella però no disposats
a pagar per aquella petita tortura resistim

16 excursiomsrne
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Bhaktapur

estoicament davant del seu xantatge
musical. Passat el coll la carretera baixa

1.600 metres, creua el riu Tadi Khola i arri

ba a Trisuli Bazar. Allí comença a remun

tar la vall del Trisuli Khola riu sagrat hin

duista que neix precisament als llacs de

Gosaikund. Parem a dinar a Betrawati, hi

ha poc on triar i acabem menjant el dal

bhat tharkari, el plat combinat nacional

compost d'una sopa de llenties, arròs i

vegetals amb curri. Passat aquest poble
s'acaba l'asfalt i la carretera s'enfila de

cop uns altres mil metres sobre el fons de

la vall. Fa por i vertigen. Arribem a un punt
on ens fan baixar de l'autobús, la carrete

ra està tallada per esllavissades des de fa

tres setmanes però no l'arranjaran fins

passada l'estació del monsó. Ens toca

caminar uns vint minuts amb la motxilla al

coll fins al següent poble on ens espera

un bus de la mateixa companyia. A

Ramche parem al punt d'entrada del Parc

Nacional del Langtang i paguem les 750

rúpies d'ingrés al parc, un dineral pels d'a

quí. És clar que ells no paguen, només

ho fem els estrangers. Finalment, cap a

les cinc de la tarda, arribem a Dunche,
poble arrenglerat a banda i banda de la

carretera amb construccions multicolors

de fusta. Un nen de deu anys se'ns acos

ta per oferir-nos en un perfecte anglès
l'hotel de la seva tieta. És tant eixerit que
decidim fer-li cas. Un cop instal·lats de la

mà d'en Bouddha, el nostre petit amic,
visitem la part més antiga i tradicional del

poble, esglaonada al vessant de la mun

tanya i ben bonica per cert. Finalment fem

cap a casa d'en Bouddha que ens convida

a prendre un te mentre ens ensenya la

seva col-lecció de monedes del món. Té

palique el nen, i se sap mitja alineació del

Barça!!!



Dia 2. Dunche- Shin Gompa
( + 1.220 m) 5h

La tieta d'en Bouddha que ens ha atès
de forma ben atenta diu que allà on

anem hi té un altre hotel a com en diuen

aquí lodge, i ens hi esperarà. Diu que
ella puja en unes 3h. Vist el desnivell
sembla factible ara bé, per un primer dia
de marxa carregats, nosaltres ens ho

prendrem amb més calma. Comencem a

caminar a les vuit del matí som a 2.030

m. La primera hora el camí s'endinsa a

la vall del Trisuli Khola sense guanyar
altura. Caminem entre conreus i cases

habitades molt humils, la canalla corre a

saludar-nos. Després de passar l'únic

pont penjant del trekking el camí es

torna costerut i feixuc. Tenim per davant
1.200 m de pujada, fa sol i calor, així

que no hi ha més remei que trobar el
nostre ritme i no afluixar. De tant en tant
ens avança algun portejador mal calçat
amb unes simples xancletes. Trobem
llocs on podríem parar a beure una cer

vesa a una cola i ens hi aturem a recu

perar l'alè. AI cap de més de quatre
hores el camí passa per un check paint
a punt de control militar on prenen nota
del passaport i ens demanen l'entrada
del Parc Nacional. Sembla l'exèrcit de
Pancho Villa, no esperaven ningú i men

tre uns soldats prenen el sol els altres

posen bolets a secar al sol i el capità
que ens atén amablement els fa un toc
d'atenció com exigint un mínim de com

postura per part seva. Una hora més

Visió del nucli de Sing Gompa

Canalla de Dunche

El Ganesh Himal a la frontera amb el Tibet

tard, la carena boscosa per on caminem

perd finalment inclinació i arribem al

poblet de Chandanbari, més conegut per
Shin (o Sing) Gompa a 3.250 m. Es trac

ta d'un conjunt ordenat de cinc a sis lod

ges al voltant d'una gompa a monestir
budista. La tieta d'en Bouddha que ens

ha avançat a mitja etapa ens ve a rebre i
ens instal-lem a casa seva. A la cuina té
una magnífica estesa de bolets que ha
anat recollint pel camí i que degustarem
tot sopant. Només arribar s'ha posat a

plovisquejar. Per la tarda visitem els
entorns i aconseguim que ens ensenyin
la fàbrica de formatge de la qual ja ens

n'havien parlat a Dunche. La cheese

factory en qüestió és un centre totalment
artesà de producció de formatges crea

da per iniciativa d'uns suïssos per tal de
dinamitzar l'economia local i que dóna
feina a quatre treballadors, a un bon
nombre de ramaders i a uns quants por
tejadors que baixen formatge cap a

Dunche per ser venuts finalment a

Kathmandú. Comprem un tros de for
matge que resulta ser exquisit.
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Dia 3. Shin Gompa- Lauribina

Yak ( + 650 m) 3-4 h.

Qualsevol guia que descrigui aquest trekking
diu que la segona nit es passa al llac de

Gosaikund a 4.380 m .. La meva companya

Heidy ha patit un cert insomni degut a l'altu

ra a Shin Gompa i no ha estat mai a més de
4300 m. Així doncs, seguint les recomana

cions que ens van fer a una agència de

Kathmandú optem per no pujar fins al llac i
així poder dormir millor quatre cents

metres més avall. El dia assolellat transco

rre per sobre una amplia 110m ada dintre un

bosc de pins i avets majestuosos. El camí

és ample i no té pèrdua. A 3.380 m apareix
Chyolangpati un nou nucli de lodges o

parem a fer un te. Mil tres-cents metres

més avall veiem allargat sobre una carena el

poble de Thulo Syabru entrada a la vall del

Langtang. Al nord tenim el cim del Langtang
Lirung de 7.225 m tapat de núvols. Cada dia,
abans de passar el coll, el cel comença des

tapat i acaba cobrint-se. La meva companya
puja lentament notant l'efecte de l'altitud i el

fort desnivell acumulat. Poc a poc, el bosc

desapareix i ja només resten matolls i herba.
A 3 870 m ens aturem a un gran lodge que fa
bona pinta. La senyora que ens atén és
amable i decidim quedar-nas-hi. Uns cinc
minuts més amunt distingim un grup de tres

a quatre lodges que són el nucli conegut
com a Lauribina Yak. Només arribar comen

ça un bon xàfec que s'allargarà fins mitja
tarda. Aprofitarem per reposar i entrar en

calor dintre els nostres sacs de plomes.
Quan s'atura la pluja pugem a prendre un te

als lodges de més amunt. Certament són

menys nets i agradables que el nostre, però
hi ha més gent. AI capvespre mentre sopem

gaudim de la companyia de dos estudiants

de biologia de la universitat de Kathmandú

que estan fent un herbari de plantes del país.
Amb cura trien i posen entre fulls de diari les

plantes que han collit aillarg del dia.
Banderoles de pregaria al coll de lauribinia a 4.610 m

Dia 4. Lauribina Yak- Gosaikund

Ghopte. (+ 740m/-l.200m) 10h.

Parada i fonda al llac Sagrat del Gosaikund

18 excurs íonísrne
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Ha arribat el nostre dia D. Avui toca pujar
molt amunt i passar pels llacs sagrats del

Gosaikund. Sortim ben d'hora, a 2/4 de 7

del matí ja que el dia és llarg. Pugem amb

pas lent i ritme constant, fa fresca i es

camina a gust. A les dues hores, a 4.100

m, la carena deixa de pujar. Hi ha un petit
temple on ens arreceren de I'airet que fa

estona que bufa. El panorama de muntan

yes que veiem és extasiant. Trec el zoom

i començo a disparar. A l'est es distingei
xen claríssimament el Macchapucchare,
l'Annapurna i el Manaslú. Més a prop, el

Ganesh Himal, i ben bé a tocar, el

Langtang Lirung. El camí més planer s'en

dinsa a la part més alta de la vall penjat
sobre el vessant de la muntanya. En molts

punts és un marge empedrat que s'aboca

vertiginosament al buit. L'entorn es va

engorjant sobre prats verds. Ens creuem

amb grups de gent que baixen amb iacs, la

nostra presència els espanta. Finalment,
una alta cascada ens deixa entreveure el

més baix dels llacs. Un home amb un iac



carregat de patates ens ofereix menjar al
seu lodge quan arribem al gran llac. Li

demanem si sap fer truita de patates i diu

que sí. -Doncs ja pot anar fent, fins des

prés! I s'allunya a bon pas. Després del pri
mer llac, hi ha el segon més gran i a sobre
seu un grup de lodges amb aire de petit
poble. Quan hi arribem veiem que es tro
ben just a sobre l'entrada del tercer, el llac

sagrat de Gosaikund a 4.380 m. Cal dir-ho,
tots els lodges fan patxoca, són grans i ben

arreglats. Fa un sol espetegant, estem feli

ços. La joia és màxima quan en una terras
sa sobre el llac mengem l'exquisida truita
de patates que el nostre amic ens ha pre
parat. En seguir el camí cap el coll ens atu
rem al temple hinduista i fem la nostra ofre
na floral al llac, en senyal de respecte.
Mentre guanyem alçada, el llac es va fent

petit l, finalment, es perd de vista. En
veiem d'altres més petits, estanyols de

muntanya. Sota la mirada del Surya Peak
mentre ens atansem al coll la boira ens

acaba engolint. Realment el punt més alt
és planer i sabem que hi hem arribat pel

munt de banderoles que s'acumulen en un

petit bony al costat del camí. Hem trigat
dues hores des del llac. La meva compan
ya no ha estat mai tant amunt. Mentre plo
visqueja, enmig la boira, baixem els mil
metres que ens separen de Phedi , el pri
mer nucli habitat. Resulten ser dos lodges
on volíem fer nit, però aquesta gent no

esperaven que ningú s'hi quedés i les habi
tacions fan fàstic. Mentre mengem alguna
cosa decidim que malgrat la pluja que cau

tirarem avall tres hores més fins a Ghopte.
Anem justos de temps així que caminem
amb ganes per un vertiginós camí suspès
a mig vessant de la muntanya. I som-hi a

pujar i a baixar, i vinga relliscar; se'ns fa
dur aquest final de jornada. Amb les últi
mes llums del dia arribem a Ghopte, un

petit conjunt de tres a quatre lodges al mig
d'un bosc. Només un és obert, és petit
però net. Mentre ens traiem la roba mulla
da descobrim que hem estat víctimes de
les xuclades a la zona dels mitjons de les

sangoneres. Aquí en diuen lichis i fins l'úl
tim dia caldrà estar ben a l'aguait.

Bosc encantat baixant cap a Kutumasang

Ghopte, on passem la tercera nit

Dia 5 Gbopte-Kutumasang
( +200 ux.] -1100 m) Sb.

Les tres etapes que ens resten transcorren

sobre una llarga carena gaudint d'excepcio
nals vistes de I'Himàlaia i del proper
Xixapangma. Nosaltres les férem amb

temps inestable i amb poques vistes. De

Ghopte, a 3.430 m, el camí puja i baixa fins
arribar en dues hores a Tharepati un con

junt de grans lodges separats els uns del
altres a 3.510 m. Tampoc no esperaven
ningú. Prenem un te i unes galetes en un

d'ells on fa quinze dies ha nascut un nadó.
La mare encara és al llit amb la criatura.
Diuen que no té nom, ja que encara no ha
rebut la benedicció de cap monjo. Seguint
la carena del Yarín Danda el camí puja i

baixa entre boscos i cabanes de pastors.
Fem ruta cap a Magen Goth, un altre nucli
d'hotelets on tots estan fent obres de cara a

la propera temporada de trekking de la tar

dor. Mentre ens prepara el dinar, una sen

yora ens deixa a cura de la seva filla de vuit
mesos. Com ens agraden aquestes con

fiances i que bé que ho passem amb la
criatura. Resten encara quatre hores de
camí en les que plovisqueja. El paisatge és
d'alta muntanya: bosc d'avet i nerets. Ens
creuem amb grupets de portejadors. Abans
d'arribar a Suljing el camí fa una llarga bai
xada dintre un bosc estrany d'uns arbres

que desconeixem als quals, la boira confe
reix un aire ben fantasmagòric. Kutumasang
es troba en una collada de l'aresta que
seguim, hi ha xortens abans, al mig i al final
del poble. Gairebé la meitat de les cases

són lodges. Deixem les coses al primer i

intentem descobrir on passarem millor nit.

Optem per una família que es veu amable i

agradable i és clar el del primer lodge s'en
fada perquè no ens hi quedem. Els lichis
han fet festa grossa a les nostres cames.

La Heidy se'n treu, esgarrifada, cinc d'un
mitjó mentre la nena de la casa es peta de
riure. Aquesta nit sopem amb la família al
voltant de la seva cuina de llenya.

excurs ionísme 19
345



Dia 6 Kutumasang- Chisapani
(+ 700 m./-950 m.) 11h

A les dues hores de camí fem cap al poble
de Gui Bhanjyang. En no ser considerat
ni principi ni final d'etapa aquest poble ha

preservat pura la seva identitat tamang.
És un deliciós poble de muntanya amb un

vital carrer principal que el recorre de

punta a punta. Hi ha botiguetes, artesans,
nens a escola, xortens, i algun allotja
ment. Carena enllà perdem el fil de l'ares
ta i una noia molt agradable ens diu que
per anar a Chipling no anem bé. Mal cal

çada amb xancletes, ens fa suar de
valent mentre la seguim fins a retrobar el
bon camí. Pujant i baixant anem gaudint
de vistes cada cop més àmplies cap als
dos costats de la carena per on caminem.
Els conreus verds organitzats en terras

ses enfilant-se per vertiginosos vessants

esdevenen omnipresents. Fem cap a

Chipling per la part més alta del poble, a

2.400 m. Dinem a una casa de te mentre

al·lucinem amb la baixada que tenim al
davant: 650 m fins a Pathi Bhanjyang. El

nucli principal del poble és a 2.170 m i no

té gaire a oferir. El camí baixa costerut

entre camps d'arròs i blat de moro perfec
tament esglaonats. Les cases són grans i

maques. AI poble ens creuem amb la
canalla que ve d'escola i ens aturem a

jugar amb ells. La càmera digital dóna
molt de joc en aquestes ocasions. El

següent poble és Pathi Bhajyang situat
en un coll a 1.770 m. Hi ha força gent al

carrer, té vida i llocs on quedar-se però
nosaltres ja hem decidit arribar a

Chisapani i això vol dir pujar uns altres
450 m ara que ja hem caminat 9 hores.
Se'ns farà molt dura aquesta pujada final.
L'entorn és de conreus i cases habitades.
Mentre es fa de nit arribem a Chisapani
un nucli sense personalitat ni interès però
amb un parell de grans hotels força acolli
dors. Estem rebentats però sabem que
l'endemà estarem sopant a algun magní
fic restaurant de Thamel a Kathmandú.

Camps de conreu al voltant de Chipling

Característics conreus en terrasses de la regió del Helambu

20 excurs ionisrne
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Dia 7. Chisapani -Sundarijal
( +200 tu]-1.000 m)
5h30min.

Sortint de Chisapani ens toca pagar una

entrada de 200 rupies ja que el camí
s'endinsa a la Reserva Natural de

Shivapuri, una àrea protegida de 112

km2. Dintre un bosc d'avets, roures i
nerets anem pujant fins al darrer coll, el

Borlang Bhanjyang, de 2.420 m. Després
el camí perd altura primerament en un

entorn de bosc i pastures on trobem

vaques. A partir dels 2.000 m esdevé
una successió de nuclis habitats més

aviat petits, però força seguits i amb

poca separació entre ells. El camí deixa

pas a una escala inacabable que ens

facilita la progressió. AI fons distingim
clarament la ciutat de Kathmandú, més a

prop l'aeroport i els avions que s'hi acos

ten. Frisem per tornar al nostre conforta-



Baixant a Sundarijal, al fons es veu Kathmandú

ble hotelet de Thamel. Trobem petits
.

grups d'excursionistes suant la gota
gorda escales amunt. Les agències de la

capital ofereixen un petit trekking de

tast, de dos a tres dies, en aquesta
reserva natural. Fem cap a un petit
envasament des d'on es canalitza aigua
potable cap a la capital i per una cano

nada forçada cap a una central elèctrica.

Seguint la canonada escales avall ens

creuem amb un nombre creixent de gent
que ve a passejar per aquí com qui va a

Collserola. Finalment, passada la central

hidroelèctrica, entrem al nucli de

Sundarijal, a 1.460 m, on rebentats però
radiants de joia posem fi al nostre trek

king del Gosaikund. A la plaça de

Surrdarljal tenim .el temps just de com

prar-nos un parell de refrescos i una

bossa de patates abans d'agafar el
microbús que recorrerà els 14 km que
ens separen de Kathmandú. Enrere que
den sis dies intensos i feixucs, però de
records inesborrables.

Dades pràctiques:

- L'època normal per fer qualsevol
trekking a Nepal és just abans i

després del monsó; és adir, abril

maig a bé de mig setembre a

novembre. Nosaltres el férem a l'a

gost com ja hem explicat.

- Material: Botes de trekking bones
amb gare-tex a similar i amb bona

sola, sac de dormir de plomes lleu

ger, pals per caminar, capelina,
jaqueta tipus gare-tex, paraneus,
que són molt útils per evitar la
humitat i les picades de les sango
neres. Nosaltres dúiem motxilles de
45 I, suficients si tenim en compte
que no cal carregar gaire menjar.
Dúiem un fogonet per prendre
cafès i capuccinos que aquí no són
fàcils de trobar.

- Economia: arribar a Kathmandú
volant segurament resultarà més
car que passar un més al país.
Durant una etapa de trekking
comptant menjars i dormir podem
gastar de 6 a 10 € diaris. A

Kathmandú, en particular al barri
de Thamel, hi ha hotels a partir de
5€ per nit.

Namasté, nens a l'escola
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IItATII.tIJILLI3
Itl3. GLA�II3II.Text de Mireia Miró

Fotografies de família Miró

Una mica d'història ...

La idea de la Patrulla de les Glaceres,
La Patrouille des Glaciers, sorgeix
durant la Segona Guerra Mundial quan
dos capitans d'una brigada de muntanya
van voler posar a prova i valorar les

capacitats de la seva tropa organitzant
una cursa amb un itinerari llarg i alpí.

El recorregut escollit va ser Zermatt-Verbier.
Les patrulles, formades per tres membres,
havien de recórrer els 52 km que sepa
ren aquestes dues poblacions alpines.
La primera edició de la Patrulla es va

portar a terme l'abril de 1943. De les 18

patrulles que van prendre la sortida
només dues van arribar a la meta!!

La prova va tenir una segona edició el
1944 i una tercera el 1949, però en

aquesta última, una patrulla va desapa
rèixer dins d'una esquerda i no la van

localitzar fins a 8 dies més tard. Aquest
luctuós fet va exaltar els mitjans de
comunicació i va commocionar tota la

població suïssa fins al punt que la prova
va ser prohibida. Aquesta prohibició
duraria més de 30 anys.

El 1980 es va reprendre la prova però
amb un nou concepte: els participants
poden ser tan de l'exèrcit suís, com d'al
tres exèrcits i també hi poden participar
civils. La prova serà bianual i tot el mate

rial de l'exèrcit i el mateix exèrcit s'utilit
zaran per garantir la seguretat de la
cursa.

22 excursiomsme
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l'èxit de la Patrouille es basa en una bona organització

Recorregut, participants
i sortides

Els/les participants de la Patrulla poden
triar entre 2 recorreguts:

- Recorregut A: Zermatt - Verbier: 53 km i
amb un desnivell de: +3.994 m/-4.090 m

-Recorregut B: Arolla - Verbier: 26 km
amb un desnivell de: +1.881 m/-2.341m

Les patrulles estan formades per equips de
3 corredors. L'edat mínima per participar
en el recorregut A (Zermatt-Verbier) és de
20 anys, mentre que pel recorregut B

(Arolla-Verbier) és de 18 anys. Es poden
fer patrulles mixtes, però a la classificació

compten com a patrulles masculines.

A causa de l'altíssima participació, la sorti
da dels corredors es distribueix en dos dies

diferents, dimecres i divendres i també en

hores diferents. En el cas del recorregut A
es donen sortides cada hora des de les 10
de la nit fins a les 3 de la matinada. En el

recorregut B les sortides es donen cada

mitja hora des de les 4 de la matinada fins

a les 6. En cada sortida hi surten al voltant
de 100 patrulles. Hi ha talls horaris als dife
rents controls i les patrulles que no passen
els talls horaris són obligades a retirar-se.

Segons el control on les tallin les patrulles
són evacuades amb helicòpter.

Descripció del recorregut

La sortida deis participants a Zermatt

(1.620 m) és explosiva i aclaparadora i té
lloc enmig d'un paisatge impressionant: la

majestuosa i imponent figura del Cerví

(Matternhorn). Una gran part de la gent del

poble acompanya els corredors amb un

entusiasme encomanadís durant els pri
mers quilòmetres en direcció Stafe!. Els
1.000 primers metres de desnivell es fan
amb els esquís a la motxilla. Un cop arri
bats a Stafel, els corredors es calcen els

esquís i segueixen un tros més o menys
pla fins al control de Schënbiel (2.800 m). A

partir d'aquí el recorregut s'enfila fins al

punt culminant de l'itinerari: la Tête
Blanche (3.724 m). El control es troba
situat a 3.650 ml. El descens es fa per una

glacera i per raons de seguretat les patru
lles s'encorden des d'aquest punt fins al
coll de Bertol (3.279 m). Aquesta baixada
és molt dura tant físicament com psicològi
cament perquè es fa de nit i les patrulles
van molt juntes. Des del coll de Bertol
encara queda una llarga baixada fins a

Arolla (1.980 m), on es donen les sortides

pel recorregut B. Arolla es pot considerar
més o menys la meitat del recorregut.

Des d'Arolia comença una dura pujada per
una pista d'esquí. Normalment es comença
de nit i a mesura que vas pujant es va acla-



rint el dia. L'únic soroll que se sent és el de
les centenars de pells de foca que llisquen
per sobre de la neu. Al cap de 400 m de
desnivell la pista d'esquí tomba. Aprofitem
per fer un petit respir i continuem fins al peu
del Coll de Riedmatten per una pista bastant

planera i ampla, on s'ajunten centenars de

patrulles.

En aquest lloc trobem un control molt gran
on conflueixen una gran quantitat de

corredors, de reavitualladors i de gent que
ve a veure la cursa. A partir d'aquest punt
és obligatori posar-se els esquís a la mot

xilla. Per pujar al coll hi ha un estret corre

dor amb dues traces excel-Ients i equipat
amb cordes fixes.

Un cop hem creuat el coll encara no ens cal
cem els esquís. Haurem de fer uns 200 m

de baixada amb els esquís a l'esquena fins
a un pas delicat anomenat Pas du Chat, on

ens tornem a posar els esquís. És molt
usual que en aquest coll es faci "tap" i

haguem d'estar una estona aturats, això
succeeix perquè el començament de la bai
xada és un pas estret i una mica delicat, la

qual cosa frena molt el ritme dels patrullers.
Per si algú caigués en aquest pas aeri, hi ha
militars que et frenen una mica més avall.

Ens calcem els esquís en una petita plata
forma i comencem el descens que porta al
llac "des Dix", llac artificial format per la
barrera de la Grande Dixence. Aquí els par-

Sortida des de Zermat. Recorregut A.

Bertol, primera baixada de nit.

Baixada a Arolla, les cames comencen a patir.

Sortida des d'Arolla. Recorregut B.

ticipants han de prendre la decisió de tra

vessar eillac amb pells a amb la tècnica del

pas de patinador (skating). La decisió en

aquest lloc es fa sovint en funció de les
reserves de forces dels patrullers i de les
condicions de la neu i la traça. Els populars
normalment creuen amb pells i els equips
més forts patinant. És un llac molt llarg i

s'esdevé un dels punts més durs de la cursa

tant físicament com psicològica.

Després de creuar el llac arribem a la
Sarma (2.468 m), indret on hi ha un altre
control i avituallament. A nivell psicològic
arribar a la Sarma és un "gran descans", tra

vessar el llac es fa molt dur i saps que si
arribes a la Sarma en bones condicions pots
acabar la cursa perquè només queden un

parell de pujades. La pujada de la Sarma a

la Rosablanche continua amb la mateixa
tònica de la cursa: una pujada molt planera,
que va a buscar el fons d'una llarguíssima
vall alpina. En tata la pujada es fan les dues

úniques conversions "Z" (voltes maria) de
tota la cursa. Arribant al tons de la vall, a mà

dreta, es troba el corredor que puja cap a la
Rosablanche. Aquest corredor també està

equipat amb cordes fixes. És un "couloir"
d'uns 200 m de desnivell i de forta inclinació,
des de la part de baix del "couloir" es pot
sentir la fressa de la gent que anima a dalt
tots els corredors.

La Rosablanche (3.160 m) és, sens dubte,
el lloc clau de tota la cursa, pràcticament
tots els que arriben a dalt l'acaben. A més,
és un punt de la cursa molt transitat. Des de
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La Barma

la Rosablanche fins a Verbier veiem espec
tadors sempre, ja que el domini esquiable
de les Ruinetles obre les instal-lacions per
què la gent pugui pujar a animar. Les
instal-lacions et deixen a uns 400 m de des
nivell del Coll de la Chaux (2.940 m). Aquest
és l'últim coll i aquí hi trobem molts especta
dors que decideixen acostar-se en sentit
invers de la cursa. En alguns punts entre

aquests dos colls l'afluència de gent és tan

gran que s'han de posar tanques que sepa
rin els corredors de la gent que ve a veure-la.

Des de la Rosablanche comença un des
cens fàcil i planer fins al "trou"(forat). En

aquest lloc posem per últim cop les pells
de foca. Comença l'última pujadeta cap al
Coll de la Chaux (2.940 m), unes quantes
traces molt ben marcades et condueixen
d'una manera molt suau cap a dalt del
coll. Són els últims minuts de patiment.
Els ànims dels espectadors et transpor
ten, t'ajuden a posar un esquí davant de

l'altre, a no aturar-te. Gairebé pots ensu

mar la "boulangerie" de Verbier, gairebé
pots palpar l'arribada.

Des del coll queda l'última baixada, de
1.500 m de desnivell pel domini esquiable
de Les Ruinettes fins a Verbier (1.520 m).
En algunes edicions d'aquesta cursa la
neu s'acaba abans d'arribar-hi, llavors

t'has de posar els esquís a la motxilla i

continuar el descens a peu. Si hi ha neu

24 excursíonísme
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fins a Verbier, com és el cas d'aquest any, només has de fer
corrents al voltant d'1.5 km, que és la distància que separa el peu
de pistes de l'arribada. L'arribada a Verbier és una de les coses

més espectaculars que he vist en la meva vida. A partir del peu
de pistes fins a l'arribada hi ha 1 km i mig per dins del poble. A
cada costat del carrer s'estén una filera de tanques, i a cada cos

tat de la filera gent i més gent. En aquest breu recorregut no hi ha
ni un espai lliure, no hi ha ningú en silenci, és ple a vessar d'un

públic fidel, totalment entregat, compromès amb l'esport, amb la

superació personal i amb la competició. Hi ha gent de molts paï
sos animant des del primer fins a l'últim corredor, alguns cridant
te pel teu nom i d'altres simplement cridant. No importa ni la
nacionalitat ni l'aparença física, el que compta és que estàs a un

pas de complir un dels teus somnis, el que compta és que has fet
una Patrulla de les Glaceres. Des del primer fins a l'últim, tots els
corredors són felicitats a l'arribada pel director de la cursa:

Marius Rhobir. Tots els que acaben són rebuts talment com

herois, com gladiadors que s'han enfrontat a les feres i han guan
yat, el cansament ja no se sent, ja és història. I és en els
moments més durs de la cursa que una força invisible treu el gla
diador que tots portem a dins, i, com si estiguéssim lluitant con

tra les feres a la sorra, ho donem tot, la fatiga ja no importa, l'ú
nic que té importància és avançar pas darrere pas, lluitar contra

el temps del crono que s'escola, i per arribar a aquest objectiu cal

patir, cal aprendre a menystenir les molèsties i sovint el dolor, cal
dir: jo sóc més fort.

Jo ho he aconseguit, he travessat l'arc d'arribada de la patrulla, i

és en curses com aquestes on te n'adones que la competició no

està reservada a una elit, la competició és la superació personal,
cadascú al seu nivell. Patir per aconseguir un objectiu, i que
quan creues aquell ínfim arc d'arribada en comparació amb la

grandesa de tota la cursa, creues una barrera que t'impedia per
cebre un gran sentiment de felicitat i una forta onada de calor i

d'alegria que t'omple. És llavors quan sents que tot el patiment
ha valgut la pena. I és així com creixem els corredors, pas darre
re pas, cursa darrera cursa, com l'escalador que persegueix fer
més grau i hi dedica la seva vida, nosaltres cerquem sempre un

segon menys en el rellotge imparable del temps ï la satisfacció
d'entrar a la meta havent donat el millor de nosaltres mateixos.

\...o .�
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La Rosablanche, tots seguint el camí.

Coll de la Chaux
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Materialobligatori
perpatrulla
- 3 llanternes frontals
- 3 kits de reparacions
- 3 paravents de dalt

- 3 paravents de baix
- una farmaciola
- 4 parells d'ulleres de sol
- 3 mantes de supervivència
- 3 Arves
- un piolet
- una brúixola
- un altímetre
- 3 arnesos
- 3 parells de guants
- 3 gorros
- 3 motxilles

- una corda per glacera
(mínim 30 metres i 9 mm de diàmetre)

- 3 pales
- un telèfon mòbil

Recomanada a

Tothom qui estimi l'esquí de muntanya i en

gaudeixi, amb una mica de preparació, pot
fer la Patrulla petita, és a dir, el recorregut B

Arolla- Verbier. És per això que es va rein

ventar, per poder fer accessible aquesta
gran cursa a tothom. Per fer la Patrulla gran,
és a dir, el recorregut A Zermatt-Verbier, ja
cal més preparació.
Cal recordar que és una cursa diferent a totes

les altres, es distingeix sobretot per la seva

llargada. No té dificultats tècniques excessi
ves. Per tant, és una cursa recomanada a qui
normalment li agrada fer excursions llargues,
però també a qui vulgui gaudir d'uns impac
tants paisatges fent un circuit bastant segur, ja
que l'organització vetlla en tot moment per la

seguretat dels corredors en tot el recorregut.
Si anem sols fora de la cursa a fer aquest itl
nerari haurem de tenir coneixements i capaci
tats per desenvolupar-nos en un medi molt

alpí, haurem de tenir coneixements d'alta

muntanya hivernal, d'allaus, etc.

Webs d'interès:
www.pdg.ch
www.skimo.org

....

Altres dades d'interès:

El control de material es fa la tarda abans en uns pavellons. Allà et marquen i revisen que por
tis tot el que demanen. Les patrulles es poden seguir per lnternet via GPS i per sms. Per rebre
els sms t'has d'inscriure a la pàgina de l'organització i indicar a quina patrulla vols seguir (el
número de dorsal). A mesura que van passant els diferents controls vas rebent els sms.

La corda només s'utilitza per passar una glacera a la primera baixada, però TOTES les patru
lles, incloent-hi les que surten d'Aralia han de portar-la durant tota la cursa. Les pales i el telè
fon mòbil els proporciona l'organització. El telèfon ha d'anar engegat durant tota la cursa .

L'organització de la cursa s'encarrega de portar-te tot l'equipatge a l'arribada a Verbier. Cada
any, després deilliurament de premis, hi ha una demostració d'avions-caça de l'exercit suís. Per
fer-nos una idea de la demanda que hi ha per anar a la Patrulla, a l'edició del 2006 hi van

haver 3762 participants (1254 patrulles) de 20 països diferents. L'organització de la patrulla
rep al voltant de 5000 sol-licituds d'inscripcions. Cal fer una preinscripció cap al setembre i l'or

ganització et comunica si l'equip ha estat acceptat a no.

A nivell d'organització, l'any 2006 els efectius van ser els següents:
- 20 guies de muntanya
- 45 metges
- 15 gossos especialitzats en rescat d'allaus
- 6 meteoròlegs
- 75 militars especialistes en alta muntanya
- 400 especialistes en teleretransmissió

- 30 especialistes que assisteixen el comandament
Cal remarcar que tot l'exercit suís es mobilitza per donar assistència a aquesta cursa. Tots els
altres militars s'encarreguen de diferents funcions com ara, els controls, els avituallaments, el
control de material, muntar i desmuntar les lnstaí-lacions, els àpats, etc.
I ja per acabar, tot i que aquesta última edició del 2008 no era massa bona per batre records
perquè el temps va ser bastant dolent i el fred va ser molt intens (en alguns moments la sen

sació era de -30°C), es van batre els dos records femenins de la cursa. Finalment els millors

temps queden de la següent manera:

Recorregut A: Zermatt - Verbier:
, Homes: 6h 18' per Patrick Blanc, Guido Giacomelli i Stephane Brosse (edicíó del 2006)
, Dones: 7h 53' per Gabrielle Magnenat, Nathalie Etzensperger i Severine Pont-Combe

(edició de12008)

Recorregut B: Aralia -Verbier:
• Homes: 2h 59 'per Nicolas Bonnet, Didier Blanc i William Bonmardion (edició del 2006)
• Dones:4h 03' per Mireille Richard, Emilie Gex-Fabry i Mireia Miró (edició de12008)

-" .

Després de poc més de 4 hores

excursionísme 25
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PRIMERA EXPEDICIO CIENTIFICA
Text de Ramon Pascual i Jardina Tarré

Fotografies de Proyecto Himalaya 2008

Amb l'objectiu final de prevenir els accidents

de muntanya, quatre expedicions aragone
ses han fet I'Himàlaia durant la primavera de
2008. Amb més de 30 membres en total han

participat en la fase de recollida de dades
del Projecte de Investigació "Himàlaia 2008"

desenvolupat pel grup d'Investigació "Salut i

Seguretat a la Muntanya" i patrocinat pel
govern d'Aragó i la Universitat de

Saragossa entre altres. A continuació hi ha

les quatre expedicions amb una breu cròni

ca de les fites aconseguides, des d'un punt
de vista estrictament esportiu.

• Sexagenaris al Mera Peak (6.476 m). EI31

de març arriben al cim quatre membres de

l'expedició, dos de l'equip científic (Pedra
AIIueva, responsable del projecte i José
Luís San Vicente) i dos xerpes.
• Club Pirineista Mayencos de Jaca al Island

Peak (6.189 m). El 15 d'abril Fernando Sin,
membre de l'expedició, i Pedro Allueva fan

el cim.
• Grup de Carlos Pauner al Dhaulagiri
(8.167 m) i Everest (8.848 m). L'1 de maig el

jacetà Carlos Pauner i Marta Alejandre fan

el cim del Dhaulagiri. El 8 de maig Carlos

Pauner i Javier Pérez decideixen no anar a

l'Everest sinó al Lhotse per la polèmica rela

cionada amb la torcha olímpica. Pauner i

Pérez tenen previst l'atac final el dia 20 però
el 21 Pauner es queda a 200 m del cim i es'
retira.
• Grup Militar d' Alta Muntanya al Lhotse

(8.516 m). Surt el7 d'abril i també tenia pre
vist fer el cim el 20 de maig però després
d'un greu accident de l'alpinista Francisco

Broja amb el resultat d'un despreniment de

pedres, l'expedició fa marxa enrere el dia

21 , a 600 metres del punt més alt.

Per la seva banda, el projecte cinetífic cons

ta de tres àrees i diverses subàrees amb els

seus respectius coordinadors (informació
recollida de www.barrabes.com):

1. Seguretat. Sr. A. Ayora
a. Analitzar comparativament la percepció
de risc en altituds extremes en persones de

diverses edats i experiència a la muntanya.
b. Gestió del risc: Percepció del rise i estra

tegies de prevenció.
2. Medicina. Dr. J. R. Morandeira y Dra. M
a A. Nerín
a. Fisiologia de l'aclimatació i rendiment físic

a gran altitud: Mal Agut de muntanya, rendi

ment, aclimatació, alteracions del son i

variacions metabòliques.
b. Patologies i assistència sanitària:

Telemedicina en medi aïllat i congelacions.

26 excursionisrne
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3. Psicologia. Dr. P. Allueva

a. Deteriorament neurocognitiu en altituds

extremes:
- Deteriorament d'habilitats del pensament,
comparativament en diverses edats i en alti

tuds similars.
- Relació entre la pèrdua d'habilitats del

pensament i les troballes patològiques en

ressonàncies magnètiques. Estudi compa
ratiu per edats i expedicions realitzades en

Altituds Extremes.

b. Influència de la hipòxia en la ressolució

de problemes.
- Relació entre la pèrdua d'habilitats del pen
sament i la solució de problemes en altura.

c. Interrelació de les variables trobades en

els projectes de las tres àrees.

Sens dubte les dades recollides al llarg de

les expedicons seran de gran ajuda per

comprendre força millor diversos aspectes
relacionats amb la relació tecnologia-persa
na-medi en un entorn força aïllat i amb unes

condicions atmosfèriques hostils. La pre
venció dels accidents de muntanya ha estat

des de fa anys un objectiu ben definit a

l'Aragó, on l'accidentalitat ha estat identifica

da amb un veritable problema de Salut

Pública (1) i és en el marc d'aquesta volun

tat de mitigació de rise en el qual se situa el

projecte "Himàlaia 2008".

En aquest projecte també han col-laborat

altres institucions, empreses i mitjans de

comunicació: SALUD de Aragón, ARAMON

Montañas de Aragón, Aragón TV, Centro de

Medicina del Deporte del Gobierno de

Aragón i Centro de la UNED en Barbastro.

(1) Nerín, Ma Antonia y J. R. Morandeira,

(2005). Estado actual de la prevención de

los accidentes de montaña en Aragón.
Cultura, Ciencia y Deporte, 1, 75-86.

La revista excursionisme ha pogut parlar
amb diversos dels responsables del projec
te i aquestes són les seves respostes.

Què aporten de nou aquestes expedi
cions? ¿Por exemple, la de sexagenaris?
Ma Antonia Nerín: "Hi ha molt poca informa

ció coneguda sobre el comportament de

l'organisme a gran altitud en subjectes de

més de 50 anys. El repte era assumir a no

determinades patologies, propies de les

edats dels alpinistes que composaven l'ex

pedició (entre 60 i 68 anys) per recomanar a

no la seva participació en l'expedició i reco

llir dades sobre l'aclimatació de l'organisme
sexagenari a altituds de 3.500 a 6.476

metres.EI fet de disposar de metges i infer

mers en el grup va facilitar "assumir" deter

minats riscos mèdics ja que podrien estar

estretament vigilats, i es podrien recollir mol

tes dades. D'altra banda, encara que hi ha

documentades expedicions a cims de 7.000

i 8.000 metres en alpinistes majors de 60

anys, són molt poques. En l'expedició al

Mera hi havia 4 sexagenaris de 60, 62, 64 i

68 anys que fan fer el cim i van tornar sense

problemes importants.

Pedro Allueva, vostè fa I'assesorament

psicològic dels projectes, a quines con

clusions ha arribat?
Pedra Allueva: " A la muntanya no només

s'ha d'estar preparat tècnica i físicament,
sinó que també psicològicament. La combi

nació de les tres variables és el que fa que
un alpinista sigui capaç d'aconseguir fer el

cim sense assumir riscos innecessaris, i és

indispensable a l'hora de prendre decisions

com tornar en un moment determinat i no

arriscar la vida. En diversos components de

les 4 expedicions s'han fet evidents les tres

variables comentades a l'hora de prendre
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Vall del Silenci (Lhotse al fons) 27 d'abril de 2008

decisons oportunes, tan a l'hora de conti
nuar l'ascensió com a l'hora de decidir no

fer l'ascens al cim. És important, que els

alpinistes d'alt nivell aprenguin a pensar en

altituds extremes. Des de l'àrea psicològica
estem treballant en aquest tipus de progra
mes: "Aprèn a pensar en altituds extremes"

Fa poc, vam rebre la trista noticia d'una
mort a I'Himàlaia (Annapurna), les inves

tigacions realitzades podrien evitar

aquest tipus de desgràcia?
Ma Antonia Nerín: No podem saber amb

seguretat la causa de la mort, s'atribueix a

un edema cerebral d'altitud. És molt possible
que prèviament, pels aspectes clínics que
ens han relatat, es produís un episodi de
trombosis cerebral. L'alpinisme implica rise,
molt més per sobre dels 7.000 metres i,
encara més quan el cim és molt complicat.
L'organisme s'aclimata a l'altitud entre els
4.000 i els 5.000 metres, però per sobre dels
6.000 metres es produeix un deteriorament

psico-orgànic que juga en contra de l'alpinis
ta. De fet, no hi ha vida humana permanent
per sobre els 5.500 metres. És necessari
reflexionar sobre la situació en què es fan les

ascensions; es tracta d'un esport que dema
na un molt alt rendiment. Fins a 5.000
metres puja qualsevol, de 5.000 a 7.000

alquns,"] per sobre els 7.000 només uns

pocs especialment dotats. Els futbolistes,
ciclistes, atletes, nedadors, etc, d'alt nivell

desenvolupen la seva vida esportiva i de

competició rodejats de metges i tècnics que
vetllen per la seva salut i seguretat, beuen,

_-.,,:,...----
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mengen i descansen i són atesos per recu

peradors després de cada jornada esportiva.
Els alpinistes que s'enfilen per sobre els
7.000 metres haurien de ser considerats
com esportistes dalt nivell i com a tals, sot

metre's a un reconeixement mèdic i esportiu
específic per als esports de muntanya
(abans i després de l'altitud) i ser recolzats

(des del camp base, i els camps I i II) per un

mínim equip mèdic i tècnic, ja que són deshi
dratats crònics, estan envoltats d'aigua en

forma de neu però calen moltes hores per
fondre-la, casi no poden menjar perquè l'es
tomac no tolera l'aliment, no solen dormir per
la situació d'hipòxia i no es poden recuperar
fins que no baixen de l'altitud.

Fins a quin punt es perd la noció de
risc en l'alta muntanya?
Alberto Ayora: El que hem de matisar és

què entenem per risc? Risc és la possi
bilitat que un perill es materialitzi i pro
dueixi conseqüències en persones a

objectes. El rise, és per tant, una magni
tud; i això vol dir que ens estem referint
a alguna cosa quantificable, que varia
en funció de tres paràmetres, l'exposi
ció, la probabilitat i les conseqüències.
Per això no és que perdem la noció de
rise, sinó que la quantifiquem de manera

diferent per cada persona en funció de
com percep l'exposició al rise, les proba
bilitats i les conseqüències. El següent
pas és considerar quin nivell de risc
s'està disposat a acceptar. I aquesta és
la clau.

La teoria i la tècnica dels alpinistes
s'aplica degudament en altitud?
Alberto Ayora: El cim és mig camí. Tan

important com l'equip i el material que
s'ha d'usar ho és la capacitat de gestio
nar el risc que hi ha en el cap de l'alpi
nista. El perill en aquesta fase de l'as
cenció resideix principalment el que
podríem nomenar errors de destresa i
d'atenció. Com explico en el llibre sobre
la gestió del risc que estic a punt de

publicar, els errors basats en la destre
sa van ser la majoria de les vegades
l'acte immediatament anterior a l'acci
dent. Ja que en aquell instant es dispo
sa de poc temps per corregir la situació,
les conseqüències solen ser més greus.
Per tant, si volem avançar en el camp
preventiu hem d'estar concentrats en

els errors basats en la destresa, i

aquests estan motivats per errades en

el nivell d'atenció.

Mera Peak (22 de març del 2008)
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Island Peak

Des de la psicologia com podem millorar
la nostra percepció en altitud?
Pedro Allueva: Hi ha tres variables fona

mentals, la persona, el medi i la situació. En

primer lloc conèixer's un mateix a nivell alpi
nístic, forma física, capacitat d'afrontar

situacions de risc, resposta personal a situa
cions extremes d'habilitat en resolució de

problemes, etc. Sempre aprenent de les

experiències anteriors en altitud. En segon
lloc, coneixement de la muntanya i de les
divrses circumstàncies físiques i meteorolò

giques que es poden presentar en l'ascens

descens de la muntanya.També serà essen

cial aprendre d'especialistes i alpinistes amb

experiència en altitud extrema.

S'inverteix el necessari en prevenció
d'accidents?
Ma Antonia Nerín: La inversió en prevenció
és ridícula si es compara amb la inversió

que es real ita en assistència mèdica als
accidentats en muntanya, si tenim en comp
te que un euro invertit en prevenció estalvia

10 euros de tractament. La prevenció supo
sa formació, informació i educació, aspectes
que cada vegada es valoren menys. La

muntanya és un medit difícil, hostil i aïllat

que no és que s'hagi tornat perillosa en els
últims anys sinó que l'home s'enfronta a ella
amb pocs coneixements i assumint riscos

que desconeix. A l'Aragó s'està duent a

terme una campanya de prevenció:
"Muntanyes Segures" (http://www.euromi
de.info/) des de fa 10 anys, finançada pel
Departament de Protecció Civil de la direc

ció general d'Interior, l'Obra Social i Cultural

d'ibercaja i la Federació Aragonesa de

Muntanyisme, amb la col-laboració de la

Universitat de Saragossa, les associacions
de guies, l'Institut Aragonès de la Juventut,
l'Escola Militar de Muntanya i la Guàrdia

Civil de Muntanya. La incidència d'aquesta
campanya encara és limitat però els resul
tats són positius.

Què ha representat coordinar 4 ascen

sions gairebé en paral·lel?
Pedro Allueva: Ha estat una gran experièn
cia que ha requerit un gran esforç per part
del grup investigador. Per a que l'expedició
Himàlaia tiri endavant ha d'haver una molt
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bona planficiació. En aquest cas, es tracta

va de coordinar la presa de dades de les

quatre expedicions a I'Himàlia durant la pri
mavera de 2008, el treball de planificació ha
estat molt gran. No obstant, hem tingut la
sort que les dates de les expedicions ho han
fet fàcil.

La situació actual a la Xina i el Tibet ha
afectat d'alguna manera els vostres pro

jectes?
Pedro AIIueva: A nivell científic no hem tin

gut cap inconvenient perquè la presa de
dades s'ha pogut realitzar sense problemes
en les quatre expedicions. L'únic inconve
nient va ser la prohibició d'utilitzar mitjans de
comunicació i gravació d'imatges a la zona

Everest-Lhotse fins al 10 de maig.

Hi ha algun resultat sorprenent, per no

esperat o novedòs?
Pedro Allueva: En una primera apreciació
hem pogut constatar que la gran quantitat
de dades recollides en les tres àrees d'estu

di, i les variacions de les mateixens en els
diferents grups i situacions va ser d'una

gran utilitat per arribar a importants resultats
en la prevenció d'accidents. De totes mane

res com que les dades es van recollir abans,
durant però, també després de la expedició
l'anàlisi complert requerirà més temps per
extreure el màxim de conclusions possibles

. Quina ha estat l'actitud dels alpinistes
respecte el projecte científic?
Pedro Allueva: Ha estat excepcional i

exemplar. S'ha de destacar la bona dispo
sició de tots els membres de les quatres
expedicons, que no els va importar que
cada matí se'ls prenguessin diverses

mesures mèdiques, jo que cada 7 dies

se'ls extraiés sang per analitzar, així com la
realització de qüestionaris i tests relacio

nats amb la psicologia i la percepció de rise

en diversos moments de l'expedició i a

diferents alçades.

Com ha estat aplicar el mètode científic

en l'entorn de l'alpinisme d'alt nivell?

Pedro Allueva: L'aplicació del Mètode
Científic en les activitats d'alpinisme és

força particular ja que les situacions d'ex

perimentació es desenvolupen en un

ambient natural i no en situacions experi
mentals del tot controlades. Hi ha variables

molt difícils de controlar com el fred, la des

nutrició, l'esgotament o la deshidratació,
però per altra banda, són situacions natu

rals en les que es desenvolupa l'activitat de

l'alpinista i en les quals, nosaltres, hem
estat prenen dades, per tant, la validesa

ecològica de l'estudi és molt alta.

Quin és el nivell de percepció de risc
dels que visiten les muntanyes de

l'Aragó?
Alberto Ayora: El concepte de percepció de
risc constitueix en la meva opinió un dels

aspectes que resulten fonamentals per pla
nificar les polítiques preventivs, ja que ens

estan dient, ni més ni menys, que no tot el
món percep la realitat de la mateixa mane

ra. En aquest sentit és difícil generalitzar i

concretar com es percep el risc. El que sí

és cert, és que a l'Aragó les campanyes de
sensibilització existeixen i s'estan fent

esforços en aquest sentit. Cal pensar que
una campanya com la de "Muntanyes
Segures" mobilitza molts recursos humans

que sencillament per mitjà de les enques
tes serveixen de conscienciació i són ter

mòmetres que ajuden a modificar lleugera
ment la percepció de risc de tot aquell que
se sotmet al qüestionari. De totes mane

res, el camí és llarg i sinuòs, el més impor
tant és no perdre mai una cosa que a tots

els nivells és important, i és la motivació.

Pedra, J. Ramon, J.Luis i Surke



(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.

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

Esquí de Muntanya.

o Altitud: 2.460 metres.
o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

(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

(tel. 677 828 038)
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 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.

......__......... (Xalet i refugi)
(tel. 646744 669/972 145 107)

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

Passejades, Espeleologia.

(tel. 933329454)
o Altitud: a nívell del mar.
o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat: 14 Places.
'Obert només la temporada 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.

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

Senderisme, Espeleologia.

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

Nom: Cognoms:� �

Adreçaposuù:� �

Comarca: � __
Població: '-- ....

Codi postal: �..........__..........__............Tel: ..... �_-----

DNI:.._ .......Correu electrònic: Ioo.. -_--------------------,

Dades bancàries:

Signatura:
Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,

a la redacció de la Revista EXGursienlsme
de la Unió Excursionista de Catalunya.

Gran Vio de les Corts Catalanes, 576,lr 20- 08011 Barcelona. ifelèfon 93 454 32 47,
E-mail: excursionisme_uec@yahoo.esData: .



La Ruta de l'Ermità,
una proposta única!
Text de l'Associació Amics Ruta de l'Ermità i Jordina Tarré

Fotografies de la Ruta de l'Ermità

Sant Jaume de Frontanyà

Conèixer l'Ait Berguedà, el RipaI/ès i la Cerdanya mai havia estat

tan engrescador com amb la Ruta de l'Ermità, una proposta única

que neix de l'Associació Amics Ruta de l'Ermità, a la qual hi dóna

suport la UEC, entre altres entitats.

Per definir aquesta ruta podríem utilitzar mots com transversal, glo
bala patrimonial, ja que no es tracta només d'una proposta esporti
va a de muntanya, sinó que abraça diverses disciplines. És una ruta

circular que es pot realitzar en tres modalitats, a peu, en BTT a a

cavall. El que diferencia la ruta d'altres propostes a la zona és que
recorre diversos monuments romànics, discorre per espais naturals

amb un ric bagatge històrica-social, i passa a prop de zones costa

neres, amb la qual cosa també es pot gaudir del mar, i és realitzable

tot l'any, per a tot tipus de públic i, el que la fa encara més recoma

nable, és que es pot fer en un cap de setmana.
Modalitat BTT

Atractius a cada comarca

Si tríem l'Ait Berguedà, la ruta ens guiarà pels voltants dels rius Llobregat i Aritja, el

Parc Natural del Cadí Moixeró, els Rasos de Tubau, la Serra del Catllarà i dos cims, el

Puigllançada de 2.409 metres i el Puiglluent de 1.765 metres. El disseny de la ruta fa

que es pugui fer en diversos formats i que passi prop de refugis i albergs, perquè
cadascú s'administri els esforços i el gaudi al seu gust.

L'alicient patrimonial el tenen el gran nombre d'ermites, esglésies, santuaris i racons de

culte que es troben disseminats per aquests territoris, que a més, s'ubiquen en diverses

alçades, carenes i prats propis de l'Ait Berguedà i part del Ripollès. Per destacar-ne

alguns: Sant Jaume de Frontanyà, Sant Vicenç de Rus, el Santuari de Montgrony, el

Santuari de Falgàs, el Monestir de Santa Maria de Lillet i el Monestir de Sant Llorenç prop
de Bagà, indrets ideals en dies molt calorosos.

La diversitat paisatgística també està assegurada, i es poden observar prats alpins, gencianes,
nerets, grans boscos de pi negre i avet, amb el contrast de la zona de baixa muntanya, els

pobles, boscos i conreus. La fauna autòctona, mereix capítol a part. Senglars, guineus i àligues
ens acompanyaran al llarg del trajecte, així com el trencalòs, voltors, cérvols, cabirols, gall fer

-tingueu la càmera a punt- isards i, si tenim sort, algun llop. Els torrents i rius que anirem tra

vessant també aporten els seus alicients faunístics, com les truites, les granotes i els tritons.
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Una ruta didàctica
L'observació de la flora, la fuana i el paisatge ha estat sempre
una de les principals fonts d'inspiració de poetes, literats i excur

sionistes, els primeres aventurers catalans, així com els grans
expedicionaris, han pres nota al llarg del temps d'allò que veien
en els seus viatges. La Ruta de l'Ermità permet que tota la famí
lia es posi a la pell d'antics exploradors amb les avantatges de la
modernitat. I és que la ruta està dissenyada de manera que l'ex
cursionista tingui' l'opció d'endinsar-se en una dotzena de
museus que el posaran al dia, de l'ahir i l'avui d'aquestes contra

des. Les recomanacions van del Museu del Pastor al Museu del
Ciment, passant pel Museu dels Ferrocarrils del Llobregat, la
Mina de Petroli de Riutort, el Museu dels Càtars o el Museu del
Comte Arnau. Aquests són alguns dels motius que fan que la
Ruta de l'Ermità sigui ideal per a fer en família, i de passada
repassar el d'on venim i què hem fet per arribar on som. També

pot ser que ens mostri tot el que encara queda per fer i és possi
ble, tal com diria el poeta Martí i Pol.

Aire lliure amb mesura
Per aquells que no puguin deslligar-se del sol urbà, la Ruta de l'Ermità
també té previst el seu pas pel casc antic de diverses poblacions,
Bagà, Castellar de n'Hug, La Pobla de Lillet, Guardiola de Bergadà, Alp
i les Llosses, entre altres. Passar per un casc antic és el moment idoni

per recarregar forces i potser, adquirir algun producte alimentari típic de
la zona.

La Ruta de l'Ermità augmenta el seu valor al oferir un compendi mag
nífic del bo i millor del patrimoni natural, combinat amb cultura, país, i
turisme. És per això que hi ha oficines d'informació en el recorregut,
com la de Turisme de Bagà, La Pobla de Lillet, la de Castellar de n'Hug
i Guardiola de Berguedà. A banda, d'aquests punts, també es ressen

yen els esdeveniments turístics de la zona com el concurs internacio-
.

nal de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug, les Festes del Bolet de
Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet, la Fia-Faia de Bagà i Sant

Albirant el Pedraforca

Julià de Cerdanyola -esdeveniment únic a Catalunya- i els diversos

pessebres vivents que s'empesquen cada any la gent d'aquestes con

trades. Per a qui ho vulgui també té a la seva disposició recursos turís
tics com els Jardins Artigas d'Antoni Gaudí, el Ferrocarril Turístic de l'Ait

Berguedà, l'estació d'esquí de la Molina o el Jardí Botànic de
Gombrèn. De tot, i per a tots els gustos.

Ben comunicada i fàcil de seguir
Els més joves que vulguin endinsar-se per aquestes contrades ho
tenen ben fàcil ja que hi ha connexió amb tren des de la Molina,
Ripoll i Campdevànol així com autobusos de línia (Alzina Graells
fins a Berga, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Castellar
de n'Hug) i Transports Mir des de Ripoll fins a la Pobla de Lillet i

Castellar de n'Hug.

L'itinerari està tot senyalitzat i és de fàcil progressió en la seva major
part, la ruta uneix 5 allotjaments on es segellarà la tarja de pas, allot

jaments ben equipats i amb tots els serveis a poques hores uns dels
altres. La Seu de l'Associació Amics de la Ruta de l'Ermità és a

Castellar de n'Hug i la temporada acaba de començar, de juny a

setembre però, serà disponible pràcticament tot l'any.

Podeu consultar més informació a www.rutaermita.com. Des d'a

questa pàgina us podreu fer el vostre circuit segons els desni
vells i les visites que us vinguin més de gust. També podeu trucar
a la central de reserves 93 825 70 16, perquè us assessorin
sobre el trajecte o per adquirir serveis complementaris per al

transport d'equipatge o eilloguer de guies. La inscripció és de 40

euros per persona tan per l'excursionista, la de BTT com la que
es pot fer a cavall i inclou, les reserves d'allotjament i l'atenció

personalitzada des de la central de Castellar de n'Hug, la tarja
exclusiva de la ruta, el planell oficial de la ruta editat per l'edito
rial Alpina, el material tècnic segons cada modalitat, el fulletó
informatiu dels diversos monuments per on transcorre i el regis
tre en el rànquing segons categories i premi final de ruta.

Una de les ermites que ens trobarem per la ruta
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INI muntanya

L'Everest
Aglomeracions, records i extravagàncies

L'Everest, també anomenat Qomolungma en tibetà i Sagarmatha
en nepalès és, amb els seus 8.846 m, el sostre de la Terra.

La primera temptativa d'ascensió és remunta al 1921 i fins el
1953 una dotzena d'expedicions ho varen intentar sense èxit.
No va ser fins el 29 de maig de 1953 quan Edmund Hillary i

Tensing Norgay van trepitjar el cim per primer cop. Altres efe
mèrides importants van ser la primera femenina per Junko Tabei
el 1975, la primera sense oxigen per Peter Habeler i Reinhold
Messner el 1978, la primera hivernal per Leszek Cichy i

Krzysztof Wielicki el 1980 i la primera en solitari i sense oxigen
per Reinhold Messner el 1980.

A partir de mitjans dels anys 80 arriba la massificació. Apareixen
les expedicions comercials que munten "viatges organitzats al

cim" amb xerpes i guies de muntanya que "aplanen" tota l'as
censió per servir als senyors clients. El 1985 una expedició
comercial col-loca a 17 persones a dalt del cim; el1990 una altra

en col-loca 20; el 199340 persones de 9 expedicions arriben al

cim durant el mateix dia; i el passat mes de maig d'enguany un

equip de 50 persones han coronat el cim amb la flama olímpica.
Durant aquesta ascensió de la flama per motius de seguretat es

varen tancar els accessos a les altres expedicions i quan es van

tornat a obrir una romeria de 130 alpinistes van fer cim el mateix

dia muntant cues de més de tres hores per escalar el famós

esglaó Hillary. Un nou record batut: el de les aglomeracions.

Cada any es baten nous records, alguns alpinístics, i d'altres de
ben curiosos, per exemple, Apa Sherpa acaba de batre un nou

rècord al pujar el cim per divuitena vegada; el nepalès Bahadur

Serchan amb 77 anys, l'home de més edat; i el nova zelandès
Mark Inglis el primer home amb dues cames amputades. En

aquest llistat falta afegir el primer descens en parapent, el pri
mer en esquís, el primer en sobrevolar l'Everest en globus, etc.

Sense oblidar les expedicions amb objectius tan absurds com

demostrar que el'Viagra' és efectiu contra el mal d'altura, o sim

plement perquè un programa de televisió els porta per veure si

són capaços de retornar sans i estalvis.

Les expedicions comercials i les extravagàncies absurdes estan

convertint en banal la pujada a l'Everest. Una ascensió que pot
resultar mortal i any rera any es cobra el seu tribut. Des de 1922

fins al maig del 2008 han mort 208 persones. Per altra banda, el
número de persones que han assolit cim creix exponencialment.
Del 1922 al 1971 (50 anys) van pujar un total de 28 persones i
en el mateix període en van morir 28 en l'intent. Del 1972 al

1991 (20 anys) van pujar 367 i en varen morir 84. De 1992 al

2001 (10 anys) van pujar 1.101 i en varen morir 60. El record

però està en les 500 persones que varen fer cim l'any 2006. A

dia d'avui durant el maig del 2008 ja han pujat 290 persones i

encara no ha acabat la temporada!!!
Lluís Catasús

Fonts i na ixements Quan els rius obren els seus ulls al món

El naixement d'un gran riu és sempre un

esdeveniment, en l'espai, és clar, no en el

temps. De vegades, no és gens fàcil establir
el punt exacte d'on brolla d'una forma per
manent l'aigua que, actuant com una mena

de llavor, farà créixer un curs fluvial de gran
volada. En altres ocasions però, eilloc sem

bla prou definit i no es dubte, des d'un punt
de vista turístic, en presentar-lo, protegir-lo,
humanitzar-lo i explotar-lo.

Els rius són capriciosos i el seu recorre

gut no és ni de bon tros lineal, tot accep
tant que en molts casos hi ha una direc
ció privilegiada d'avanç de l'aigua: del
nord al sud, el Llobregat des de les seves

populars Fonts; del nord-oest al sud-oest

l'Ebre, des de l'humil Fontibre. La dèria
humana de traçar fronteres no sembla

preocupar gaire la Garona, que des de la
Val d'Aran s'en va cap a la plana aquitana
o al Segre, que nascut a la Cerdanya
Nord, es dirigeix decididament cap a la
lleidatana.
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A banda, l'orografia determina que dos rius germans, o almenys cosins, nascuts a un àrea de

dimensions reduïdes i pluviomètricament homogènia, puguin escollir ''vides'' i "destins" força
diferents: La Garona, en la seva branca de Huda, i la Noguera Pallaresa, són un bon exemple
de família poc avinguda. En altres casos, unes tribulacions de joventut es ressolen en una reo

rientació vital, que és definitiva en el cas de les aigües de la glacera de l'Aneto: "Ribagorça o

Val d'Aran? Anem cap el nord que fa més fresca. Això sí, sota terra que no ens vegin".

Trobar les fonts d'un gran riu, Nil (Speke i Burton, 1858) o Amazones (Jansk, 2000!!), ha
estat motiu d'exploracions a indrets salvatges i remots, veritables "odissees" d'aigua dolça,
per això, cal relativitzar simpàtics anuncis de l'estil de "Naixement del Ter: 10 minuts" o simi

lars que puguem trobar a les nostres valls. Ramon Pascual



Esquirol
Família: Esciúrids
Espècie: Sciurus vulgaris

L'esquirol és un mamífer rosegador de petites dimensions, d'en
tre 38-45 cm de longitud, que viuen en els arbres (arborícola).

El seu pelatge varia de color en funció de la subspècie, el sexe,
l'edat i l'estació. Tenen el cap i coll diferenciats del tronc, i unes

orelles llargues i punxegudes, amb plomalls de pèls a la punta.
Les seves potes anteriors són petites i curtes mentre que les pos
teriors són llargues i fortes i li permeten saltar d'un arbre a l'altre.
Amb les ungles corbes i punxegudes s'arrapa a l'escorça dels
arbres. La cua llarga, peluda i estarrufada l'ajuda a mantenir-se en

equilibri quan camina per les branques. A més, la seva bona vista
li permet calcular bé les distàncies quan salta.

Les estacions influeixen en el seu ritme d'activitat, que és diürna i

s'accentua a la matinada i migdia. L'aparellament sol ser de febrer
a juny. Les femelles, pareixen entre 3 i 4 cries.

Els esquirols viuen a tot el món excepte a Austràlia. Acostumen a

viure en boscos caducifolis o de coníferes. A Catalunya habiten en

gran part del territori, però l'excessiva pressió cinegètica -causa

da pel seu ús comercial en la taxidèrmia-, i una explotació forestal

molt intensa de les pinedes, va fer que les poblacions minvessin

molt. Actualment, la seva cacera està estrictament prohibida i l'es

pècie s'està recuperant.

Lluís Catasús

La dy Liste r, o quan la veritat s'acaba imposant

AI massís de Vinhamala, entre els pics de
Cerbillona (3.247 m) i_Central (3.235 m), es

troba el coll de Lady Lister (3.200 m), lloc

per on el7 d'agost de 1838 va passar Anne
Lister junt amb els guies Henri Cazaux,
Jean Pierre Charles i Jean Pierre Sanjou en

la primera ascensió oficial a la Pica Longa
(3.298 m). Quatre dies després Henri
Cazaux també guià Joseph Ney, príncep de
la Moskowa i fill del mariscal Michel Ney, al

que Napoleó concedí el títol de príncep
arran de la batalla del riu Moskowa (1.812).
Pel que sembla, Cazaux va amagar Ney l'è
xit de Lister, de manera que als pocs dies va

sortir publicat a la premsa que l'ascensió del

príncep era la primera. La notícia va arribar
a oïdes de Lister, que va fer redactar

Cazaux una declaració jurada al seu favor.

Malgrat tot, durant més de 100 anys es va

creure que Ney havia estat el primer. Sens

dubte va tenir molt a veure el seu relat publicat el
setembre de 1838 a la revista Deux Mondes. Anne
Lister (1791 Halifax, Anglaterra-1840 Kutaisi, Georgia)
fou terratinent de la propietat rural de Shibden Hail, que
heretà del seu oncle James. Des de 1806 fins la seva

mort va escriure un diari personal (27 volums), que és
un bon reflex de la societat anglesa de principis del

segle XIX. La part de diari que darrerament ha cridat
més l'atenció és la que, en un llenguatge encriptat,
explica les relacions afectives amb les seves amants. El

1967, mentre realitzava una tesi doctoral sobre la part
del diari on Anne descriu els seus viatges, Vivien

Ingham va descobrir la veritable història sobre la prime
ra ascensió al Vinhamala, i publicà un article a l'Alpine
Journal (novembre de 1968) on es posaven les coses al
seu lloc. També es va divulgar que Lister fou la primera
dona a pujar el Mont Perdut (24 d'agost de 1830). Anne

va morir com a conseqüència d'unes febres que va con

treure en el transcurs d'un viatge per Rússia i el Caucas
i amb la intenció de pujar el Mont Ararat.

Manel Canales
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Nota de condol

La UEC vol expressar tot el seu suport i condol a la família, amics i companys d'en Daniel Monràs.

La muntanya que tantes alegries i satisfaccions ens aporta a tots, ens ha colpit amb la teva pèrdua que ens deixa sense alè.

Els teus amics dels grups d'iniciació i amb ells tota la UEC trobarem a faltar el teu somriure i entusiasme que t'agraïm d'haver

pogut compartir i que ens acompanyaran sempre pels camins que traçarem i recorrerem.

Car.npanyaInfocat2008
Igual que en anys anteriors, tot coincidint amb l'època de

màxim risc d'incendis, la Direcció General de Protecció Civil

de la Generalitat de Catalunya ha fet públic un seguit de

mesures de prevenció destinades a conscienciar a la gent dels

perills que comporta el foc forestal, i fer arribar els missatges
de seguretat i autoprotecció a la població davant els incendis

forestals.

Des del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
s'han preparat uns tríptics informatius destinats a la població
en general i que són especialment útils en casos de desplaça
ments per motiu de lleure a altres indrets que no siguin els

habituals, doncs la seva informació pot contribuir a augmentar

Som part del paisatge
L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha posat en funciona

ment la web "ETS PART DEL PAISATGE. PARTICIPA"

(http://www.catpaisatge.net) de consulta ciutadana sobre el

Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, un

dels cinc catàlegs que està elaborant actualment.

La consulta a través del web és una de les eines previstes per
l'Observatori del Paisatge de Catalunya per implicar la societat en

la gestió i planificació del paisatge. Durant la redacció dels altres

catàlegs de paisatge iniciats fins ara (Camp de Tarragona, Terres

de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Comarques
Gironines) ja es va utilitzar la mateixa eina, a través de la qual
s'han recollit més de 2.500 opinions que s'han tingut en compte en

la redacció dels respectius catàlegs.

el grau d'autoprotecció de les persones. També s'han editat

uns díptics en quatre idiomes on es ressalta el comportament
i mesures d'autoprotecció davant situacions perilloses per a

les persones o el medi ambient pel que fa a l'origen dels

incendis forestals.

Catalunya és un país molt divers i d'àmplia, múltiple i freqüent
mobilitat de la seva gent. Aquests documents ofereixen con

sells preventius i ressalten especialment el comportament o

les mesures d'autoprotecció que cal emprar per evitar o prote
gir-se d'un incendi forestal.

Informació facilitada per la Direcció General de Protecció Civil

La consulta romandrà oberta fins al proper 31 d'octubre. Com a

obsequi, les persones que completin les preguntes podran
descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imat

ges dels paisatges de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Accés a la consulta del Catàleg de paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona:

http://www.catpaisatge.neUcaUcatalegs/B/enquesta1.php

Més informació sobre els catàlegs de paisatge de Catalunya:
http://www.catpaisatge.net

Joan Nogué
Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Una travessa entre vuit refugis guardats dins el Parc Natural

Cadí-Moixeró
... Us convidem a descobrit-te !

www.cavallsdelvent.com

34 excursionisme



Inauguració de l'exposició Acqua de l'artista Gil Granero a Viladrau

L'Ajuntament de Viladrau i el CCEN inclou dins les activitats de Culturaigua 2008 l'exposició d'art contemporani Acqua, que
restarà oberta fins al 31 d'agost

Dins de les activitats de Culturaigua 2008 (4a Festa Cultural de l'Aigua a Viladrau), es presenta al Centre Cultural Europeu de la Natura
de Viladrau - CCEN- l'exposició Acqua de l'artista barcelonina Gil Granero, organitzada per l'Ajuntament de Viladrau/CCEN.
L'exposició ha estat comissariada per Imma Gómez, membre de les Associacions Catalana i Internacional de Crítics d'Art i exdirectora
de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza de Barcelona.

En aquesta mostra es presenten 12 peces, 10 de tècnica mixta sobre diferents suports i 2 obres tridimensionals, que formen la suite de
l'Acqua i representen expressions matèriques sobre la vida de l'aigua i l'aigua com a vida. El discurs plàstic que proposa Gil Granero a

Acqua sorgeix del diàleg entre la invenció i la interpretació de la natura, desenvolupant una reflexió intimista i explicativa de la seva man

era de fer, de sentir i de comunicar. La temàtica de l'exposició valora l'aigua com a element de referència i com un concepte que, actual

ment, és prou important en la societat. A més, coincideix temporalment amb l'exposició internacional de Saragossa també dedicada a

l'aigua. És per això que l'Ajuntament de Viladrau, un poble que té com a principal actiu de promoció exterior l'aigua, ha volgut apostar
per incloure dins els actes de Culturaigua 2008 aquesta exposició.

Centre Cultural Europeu de la Natura - CCEN
CI Migdia 1 - 17406 Viladrau (Osona)
938848035

info@ccenviladrau.org

La UEC de Barcelona busca local
Poseu-vos en contacte amb la junta al 934545855 a secretaria@uecbarcelona.org

Els vents
A qui no agrada saber els noms dels vents? Avui ens fixarem en

el nom i, també, en sabrem més coses.

Començarem per la.rosa dels vents i els vents que la formen:
Tramuntana a vent del nord, és un vent fort i fred, d'origen polar,
molt popular a l'Empordà. Gregal, vent que bufa al nord-est.
Derivat de "grec", derivació nascuda segurament a Sicília i sud

d'Itàlia, on el nom del vent es justificava perquè venia de Grècia.

Llevant, vent de l'est que bufa especialment a l'estiu i comença
ment de la tardor i que va associat a tempestes i

pluges fortes. Xaloc, vent del sud-est. Els mariners diuen "Xaloc,
ni molt ni poc" perquè és un vent inconstant i que produeix gran
moviment a la mar. La paraula xaloc és una catalanització de siro
co el vent de l'Àfrica a del desert. Migjorn, vent del sud. Diuen

que si bufa el vent del sud, aviat plourà. Llebeig a Garbí és el
nom del vent del sud-oest. AI País Valencià s'anomena llebeig,
mentre que més al nord se li diu garbí. Porta molta sorra i pols
molt fina en suspensió procedent del desert del Sàhara. Ponent,
és el vent que prové de l'oest. El ponent és un vent relativament

freqüent als Països Catalans i pot arribar a bufar amb ventades

per Concepció Arnau

moderades i fortes. Mestral a cerç és el vent procedent del nord
est. És un vent sec i violent temut pels agricultors i mariners. En

aragonès es diu zierzo.

A més d'aquests vents més coneguts també n'hi ha d'altres com

el simun, vent molt calent, sec i sufocant, que bufa ocasional

ment sobre els deserts d'Aràbia i d'Àfrica.

I, finalment, una paraula bonica relacionada amb els vents és

brum, remor sorda del vent quan brumeix.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

En aquesta ocasió es tracta d'un cim pirinenc fronterer entre Aragó i

França. No es tracta de cap tres mil ja que li manquen uns quatre-cents
metres d'altura. Com es pot veure als seus peus hi ha un petit refugi
lliure construït fa pocs anys que facilita molt i molt la seva curta i fàcil

ascensió. De totes maneres, molta gent fa aquest cim de passada,

sense necessitat de pernoctar, ja que queda molt a prop d'un conegut
pas i també d'un port ambdós força transitats durant l'estiu.

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

1. Famós congost situat a la serra del Montsec que cal protegir
2. Aquest "mont" té el privilegi de ser el sostre d'Europa
3. L'esquirol és un rosegador arborícola que pertany a aquesta família

4. Serra de l'orient cubà

5. Serralada a cavall d'Àsia i Europa
6. Aquest riu neix a la Cerdanya Nord i rega la plana de Lleida,

1.•••••••••
2.••••••

3..... ••
4.•••
5.•••••

6.•••••
7.•••••

8.••••••••••
però a punt ha estat de morir a Barcelona

7. Aquesta "lady" va ser la primera en pujar a la Pica Longa de 3.298 metres

8. Elevació de 464 metres del sector oest del massís de les Gavarres

Solucions del Concursionisme 344:

1. Collserola 2. Nevada Ruiz 3. Gasherbrum 4. Mireia Miro PARAULA AMAGADA: OR HI

Per a participar en el concurs només heu d'enviar, abans del31 de

juliol, el nom deilloc de la fotografia a la nova adreça electrònica del
concurs: concursionisme@excursionisme.cat 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 deilloc i el guanyador.
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La fotografia del número anterior de la revista (núm. 344)
correspon al pic d'Orhi, que amb 2.017 metres és el primer dos

mil dels Pirineus començant des de l'Atlàntic. El guanyador del
concurs és en Aina Margalef Porcar, 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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Gironès

• •
••• 22,05 (asfalt: 43,6 %; pista: 54,2%; sender: 2,1%)

• • baixa. En general circulem per pistes en bon estat. La
pujada al Montigalar s'ha de fer a peu. Hi ha trams de pendent
molt fort en la baixada al Rissec. Des de Madremanya pugem per
asfalt, però amb una pujada constant.

•• • en aquest sector l'estiu pot ser massa calorós.
• ••• • Les Gavarres (ICC i Editorial Alpina)

*-'1lm·� sortint de Quart en direcció Cassà de la selva per la C-65,
trobem a mà esquerra la carretera GIV-6641 que va fins a Montnegre;
abans d'arribar-hi, trobem el trencall a la dreta, que en un quilòmetre
ens portarà a Sant Mateu de Montnegre.

!il Pic d'Aspe
La Jacetània

3h 30 min a 4 h per l'ascens

l!m.mIII1 .045 m

• • terreny sense particulars dificultats, trobarem neu fins
principis d'estiu.

•
•

• per si hi hagués neu paraneus i grampons.
• • • es pot fer nit al refugi de Saleras al principi de l'itinerari,
on comencen els Llanos de Napazal.ê-f O places sense

equipament.
•• • itinerari descrit per ser fet de juny a octubre.
• •• • • Valle del Aragón- Bal del Aragón.

Esc. 1 AO.OOO. Ed. Pirineo.

UfJII!:I.!Ii!Sll des de Jaca mateix hem de seguir la carretera direcció
-, , Banaguás, Nobles, i ja un cop a la vall d'Estarrún remuntar-la

, fins el poble d'Aisa. Un cop allí seguir la carretera fins on

s'acaba l'asfalt, a la reixa que delimita la zona de pasturatge, a

9 Km. del poble. També arribaríem a Aisa per la carretera que
va de Jasa, a la vall d'Aragüés fins a la vall de Canfranc,
passant per Aisa i Borau.

!il Pics d'Auriol i
de Cortal Subrà

,

.,
Arieja

•• fins el refugi 3h. Per les ascensions cal comptar un parell d'hores
per cada cim.
I, • primer dia, + 600 fins el refugi i en total +1.100 m. 1-600, pel
segon + 610 m/- 1.050
I . durant les ascensions ens mourem per terreny de grans blocs
granítics.

• •• bon calçat
• •

t refugi de Besines. Situat a 2.104 m. Propietat del CAF des
Montagnards Ariégeois.55 places en període guardat (1 de juny al tercer

- diumenge desetembre), sinó 16 places a la part lliure. Tel:OO 33 (O) 561
052244
ta. itinerari descrit per ser fet en època estival, de juny a octubre.
• at •• Puymorens. IGN TOP 25 núm.: 22490T. Esc. 1 :25.000. IGN

frances.
• • per carretera cal passar per Puigcerdà, coll de Pimarent i per la
RN 20 apropar-nos a L'Hospitalet près l'Andorre. Passat un trencall on la
carretera enllaça la de pujada arribem, ja sobre el poble, al primer revolt
en baixada de 1800 amb espai per aparcar. Si anem pel túnel haurem de
remuntar des del poble fins el mateix punt, a 1 .536 m. Es pot arribar a

l'Hospitalet amb ferrocarril enllaçant amb la línia Barcelona -Puigcerdà a

l'estació internacional de Latour de Carol.
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Excursió en B'Tf que ens permet fer l'ascensió
a dues elevacions del sector oest de les
Gavarres. El Montigalar és un cim esvelt que
ens permet una visió panoràmica de la costa

(illes Medes) i de la resta del massís. El cim
dels Àngels està coronat pel santuari de gran
tradició, a Girona i voltants, i des d'on la

panoràmica és molt més extensa. El recorregut
es fa per boscos de surera, alzines i pins.

Situats a Sant Mateu de Montnegre prenem
la carretera que ens porta a l'encreuament
amb la que va de Quart a Santa Maria de
Montnegre. Girem a la dreta i trobem el tren
call cap als Angels (per on tornarem). Tirem
endavant una mica més d'un quilòmetre fins a

trobar una pista que surt a l'esquerra. Pugem
fins a una mena de collet, on deixem una

pista a l'esquerra i continuem la pujada;
després la pista planeja i torna a pujar una

mica. Trobem un sender a la dreta. Pugem
uns primers metres i després anem planejant,
fins que el corriol puja sobtadament cap a

l'esquerra. En dos minuts a peu som al cim
del Montigalar Gros. Retornem a la pista i la

prenem cap a la dreta. Primerament baixem

decididament; després ho fem més suaument
i enllacem amb una altra pista; som a la vora

del coll del Portell. Girem cap a l'esquerra i
anem una bona estona planejant fins que en

enllaçar amb una pista, comença una baixada
molt forta fins a passar el Rissec. A l'altra
banda ens enfilem força suaument. Arribem a

un encreuament de pistes i tirem de dret, tot
trobant el mas Vila; més avall ja trobem
asfalt. Arribem a la carretera a l'entrada de

Madremanya.

cap a la dreta, en ràpida baixada. En un revolt
trobem la pista que ens portarà a Sant Mateu
de Montnegre. Es tracta d'una pista ampla i en

bon estat que presenta una sobtada pujada a

mig recorregut, mentre la resta és més aviat
planer. Sortim a la carretera i desfem l'itinerari
fins al punt de partida.

Joan M. Vives i Teixidó.

Tirem cap a l'esquerra i uns metres més enllà
trobem la carretera dels Àngels, que té una

certa fama entre els ciclistes pel seu pendent
(5,6% amb un màxim del 10%). Quan gaire
bé som al cim, trobarem una esplanada a

la dreta i uns senyals de PR que seguirem
per pujar un corriolet que acaba en uns

graons fets amb travesses de fusta i que
ens porta al passeig que ens situarà al
peu de les escales del Santuari de la
Mare de Déu dels Àngels, al cim del Puig
Alt. Sortim pel cantó oposat per on hem arribat
tot seguint un tram de pista que ens porta a

l'aparcament i sortim a la carretera. La prenem

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

La vall d'Estarrún és un racó força oblidat del
Pirineu Aragonès. A banda i banda té les
valls de Canfranc i la d'Aragüés del Puerto
que pel fet de tenir el Bisaurín i el refugi de
Lizara és molt més coneguda. La capçalera
de la vall coneguda com a Circa de Aisa ple
de cims calcaris amb espectaculars parets i

cingles com els Mallos de Lacherín, la Liana
del Bozo a els Picas de la Bernera. L'Aspe
sense ser el més bell és el més alt de tots
ells. Cal dir que el nom del cim ens ha estat

imposat pels francesos, ja que és el cim que
domina la vall homònima. A l'Aragó s'anome
nava tradicionalment Pico de la Garganta de
Aisa. Tot i que molts el pugen des de
Candanchú nosaltres ens hi acostem pel seu

cantó més solitari i senzill.
Remuntant la pista des del final de l'asfalt

.

trobem al cap de 15 minuts el refugi de
Saleras a de Boyeros segons el mapa con

sultat, a 1.600 m. Des d'ell comencem a

guanyar altitud seguint cap al nord el fil de la
carena herbada que separa les dues valls
que conflueixen al refugi. La carena va

decantant cap a la dreta i fem cap a un

abeurador per vaques. Des d'aquí tot és

nada aresta del Murciélago. Retornarem al
vehicle per on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí

força evident. Pugem a l'únic pas que
podem distingir a la roca, com una mena

d'embut característic prop de la cota 2.000
m. A mida que ens hi atansem distingim una

cova a la dreta de seva base. Superat
aquest pas seguim per pendents sostinguts
encarant un nou pas entre roques

�que ens situen a una petita vall sus-

pesa. Aquesta ens acaba portant a

�una zona més ampla on ja veiem bé
el nostre cim. Per terreny kàrstic
enfilem un característic embut on la
neu es conserva fins ben entrat
l'estiu. L'embut ens porta a la
Bretxa d'Aspe a 2.425 m on arriben
els itineraris que venen de
Candanchú. Des d'aquí cal seguir
cap al nord-est sobre terreny rocal
lós passant per l'aplanat cim oest
de 2.600 m fins al cim de l'Aspe a

2.645 m (de 3 a 4 h ). Molt bones
vistes cap a la veïna Muralla de
Borau i tota la vall francesa
d'Aspe. Amb sort podreu veure

aparèixer alguna cordada comple
tant l'ascensió a l'Aspe per I'anome-

, - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les ascensions proposades són un simple
pretext per tal de descobrir la bonica vall
de Besines i el seu modern i acollidor refu
gi inaugurat l'any 1995, Del revolt de la
carretera seguirem el camí ben marcat i

ample que, traçat a flanc en un fort pen
dent, es va penjant progressivament sobre
la vall de l'Arieja. AI cap d'una hora con

torneja l'aresta de Bessateil i orientant-se
clarament a l'est ens endinsa a la vall de
Besines, tot perdent una mica d'altura. La
vegetació és la típica de l'Arieja, pins i
nerets a banda i banda del camí. Quan la
vall s'aplana el camí avança per sobre
d'unes vies que en el seu dia serviren per
la construcció de la presa que tanca el llac
de Besines. Seguint les vies arribem a

l'entrada del llac on trobem el refugi de la
Presa de Besines a 1.975 m, una cabana
prou neta de dos cossos amb bancs i taula
al davant on podem parar a dinar. De ben

segur trobareu pescadors a la riba del llac.

Seguint el camí a la vora del llac fem cap
un gran replà herbat de la Jassa del Pla on

el riu de l'Agnel hi revolts i meandres. AI
fons veiem una cabaneta que era l'antic

refugi de Besines i enlairat en una balcona
da que domina el pla trobem el magnífic i
modern refugi de Besines a 2.104 m (3 h).
El sector central de la vall on ens trobem
és dominat al sud pel vessant menys
accessible del Puig Pedrós. AI vessant
nord hi ha un seguit de cims de 2.600 m.

poc freqüentats que no presenten gaire
dificultat. Per completar la primera jornada
encararem al sud-est de la Jassa del Pla
els pendents del Pic d'Auriol que sense

dificultat ens portaran a un pla herbat on el
riuet s'entreté a 2.188 m. Des d'allí pels
pendents de roca que el mapa anome

na les Taulades guanyem de l'aresta
est del pic d'Auriol, rocallosa però
sense dificultat que ens deixarà al cim
de 2.695 m ( 2h-2h 30 min). Si és per
la tarda les vistes dels cims amb el
sol baix pagaran l'esforç fet. El

segon dia encararem una marcada
vall orientada al nord-est que des
de la Jassa del Pla encara la
Portella de Besines. El camí fàcil
fins al call a 2.333 m dóna pas a

una senzilla grimpada pel fil

d'aresta nord-oest del pic de Cortal Subrà
al que s'arriba en unes 2 h 30 min des del

refugi. Retornem desfent el camí del dia
anterior.

Pasqual Garriga i Martí

--

Estanyde
Lanós
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Taghia. Montagnes berbères
Christian Ravier

Autoedició, gener 2008

165x120 mm; 255 pàg. dues tintes

TOUBKAL Toubkal
Ed. Piolet.febrer 2008
170x 11 o mm; escala 1 :40. 000

Al Marroc, a l' ombra del congost de Todra, ja ben conegut destí
d'escaladors i també turistes, s'hi poden trobar altres racons idonis

per a l'escalada. De fa anys, el guia francès Christian Ravier, entre

d'altres incondicionals, han anat explorant les possibilitats de les

parets de Taghia.Aquesta guia és una excel-lent mostra del terreny
descobert, però encara queda molt camp per córrer.Al costat, sense

canviar de país, presentem el nou mapa delmassís del Toubkal.

Les ascensions de Verdaguer al Pirineu
Bernat Casull Roig
Col. Azimut, 97
Ed. Cossetània, gener 2008

225x120 mm; 204 pàg. bin

Cels de safir
Eduard Sallent

Col. Annapurna, 2

Ed. Cossetània, març 2008
215x135 mm; 332 pàg. color

Arrel d'un estudi tenaç de les

passes del poeta JacintVerdaguer
pel Pirineu els estius de 1882 i

1883 i en especial en el que

ateny ascensions a cims, l'autor

presenta 29 itineraris de la

Garrotxa a la Ribagorça. Les

descripcions van acompanyades
de textos del poeta, ja siguin
notes de viatge o literatura que
s'hi relaciona.

Aquest llibre neix d'una molt

bona idea d'Eduard Sallent:
reunir diversos alpinistes
catalans per a completar una

ascensió per a cadascun dels

14 vuitmils. La tria respon a

una recerca de les més

emblemàtiques o d'aquelles
que poden aportar un apunt
personal d'interès. Algunes
històries mereixer ien un

llibre propi, però això no treu

que aquesta síntesi permeti
un amalgama de colors i

vivències molt ric.

Momentos estelares de Al filo de lo imposible
Sebastián Alvaro
Ed. REA, març 2008

290x290 mm; 287 pàg. color

En aquest llibre, el director del programa televisiu repassa la història

de Aljilo de lo imposible a través de 25 històries d'aventura arreu del

món i seguint el fil cronològic. Es tracta d'un mosaic d'experiències
en tota mena d'ambients i amb propòsits variats, narrades des del cor

i el cap d'aquest equip que en 25 anys ha sumat 140 expedicions de

les quals han editat 230 documentals. Com no podia ser d'altra

manera, resulta exquisidament il·lustrat i narrat.

excursionísme 39
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Navegant entre gegants M. El Cau-cas

Després de les dues darreres edicions completament
asiàtiques, no abandonem encara del tot el continent per fer

una aturada al Caucas. A cavall d'Àsia i Europa, aquesta
serralada d'uns 1.200 quilòmetres de longitud s'estén d'oest
a est des de la desembocadura del riu Suban a la península
d'Aspheron al mar Negre, fins a la costa sud-oest del mar

Caspi. El Caucas reparteix la seva extensió entre les

repúbliques de Geòrgia, Armènia i l'Azerbaidjan al sud o

Transcaucàsia, i les repúbliques autònomes de la federació
russa de Daguestan, Txetxènia, Ingúixia, Ossètia del Nord -

Alània, Karatxai-Txerkèssia, Kabardino-Balkària i Adiguèsia al
nord o Ciscaucàsia. A voltes oblidat o descartat pels
conflictes polítics i ètnics dels territoris que l'envolten, el
Caucas té el privilegi d'ésser el sostre d'Europa gràcies als
5.642 metres del Mont Elbrús. Per bé que inicialment el cim
més alt d'Europa havia estat el Mont Blanc, en ésser envaït

el Caucas per les tropes soviètiques, tota aquesta regió
passà a pertànyer a Europa esdevenint llavors l'Elbrús el

punt culminant.

L'Elbrús, situat al Caucas occidental, a la república russa de

Kabardino-Balkària, a prop de la frontera entre Karatxai
Txerkèssia i Geòrgia, és en realitat un volcà adormit des de
fa uns dos mil anys amb dues puntes: l'occidental i més alta
de 5.642 metres, i l'oriental de 5.621 metres. El seu nom

prové de l'irànic i vol dir l'AIt. Les seves neus perpètues
originen fins a vint-i-dues glaceres que alhora nodreixen el
cabal dels rius Baksan, Kuban i Maika. El cim oriental fou el

primer en ésser trepitjat al 1868 pels anglesos Douglas
Freshfield, A.W. Moore i C.C. Tucker, mentre que el cim més

alt no fou assolit fins al 1874 per una expedició també

britànica i capitanejada per Florence Crauford Grove. Des de

l'any 1976 un telefèric deixa els alpinistes a 3.800 metres,
punt des d'on comença la ruta normal, poc complicada
tècnicament parlant, però no exempta dels perills habituals

deguts a l'altitud, el vent i el fred.

Entrem en matèria. Un cop descartades totes les pàgines
comercials, que no són poques, d'agències de viatges
d'aventura que ens ofereixen de portar-nos al cim de l'Elbrús

amb garanties, trobem www.elbrus.org. Aquesta discreta
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pàgina en anglès, senzilla en disseny però completa en

informació, té com a objectiu facilitar tot tipus de dades a

aquells viatgers i alpinistes que es disposen a visitar la zona

per lliure. La informació recollida durant els últims 10 anys i

permanentment actualitzada gràcies a les experiències i

coneixement dels guies de la muntanya, ens posa a l'abast
tot allò que necessitem a nivell de mapes, fotografies,
història, previsió meteorològica, les famoses F.A.Q, així com

l'accés a un fòrum de consulta.

A www.fedamon.com/noticias/2003/elbrusscabral
elbruss2003cima2000.htm trobem un interessant article escrit
en forma de diari, sobre una expedició a l'Elbrús portada a

terme per la Federación Andaluza de Montañismo durant

l'any 2003.

A 7summits.com/pix/elbrus/elbrusstory.htm, de nou en

anglès, hi podem llegir l'experiència d'una expedició
multinacional de catorze dies al cim d'un dels set continents.
La pàgina és poc vistosa, però prou interessant per
entretenir-nos-hi una estona i potser agafar alguna idea.

www.geocities.com/rcmontoliu/caucaso.htm és una pàgina
més sobre una ascensió a l'Elbrús. En aquest cas, cal
destacar les fotografies realitzades pel mateix autor de la

pàgina.

I ja per anar acabant, a la pàgina www.elbrus.net. la més

completa de les visitades fins ara i també en anglès, trobem
extensa informació de la zona, no només de l'Elbrús sino
també de tot el Caucas: història, rutes, fotografies,
transports, allotjaments, parcs nacionals, serveis de tot

tipus ... en definitiva una pàgina per a passar-hi les hores.
d'una tarda plujosa de diumenge tot preparant les vacances.

Bon viatge!
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