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Comença el curs

G airebé sense adonar-nos-en "estiu arriba a' seu final. Enguany, 'a muntanya ha

presentat un dels seus millors aspectes. Les abundants pluges i nevades de l'hivern i

bona part de la primavera ens han deixat un paisatge on el verd dominava arreu i

semblava que la natura ens convidava, més que mai, a sortir i gaudir-ne.

Es pot dir que encetarem aquest nou curs amb la nova junta a la FEEC sorgida de les
eleccions celebrades a la primavera. Tots els canvis creen noves expectatives i així

esperem, ara que ja ha passat el període de vacances i d'adaptació de la junta, que
aquest relleu es tradueixi en una millora visible en tots els punts que afecten a la nostra

activitat.

En general, a l'estiu, tothom disposa de més temps lliure i és època de vacances.

Segurament tots els lectors heu realitzat alguna activitat: una ascensió a aquell cim

llunyà, una travessa d'uns quants dies per muntanya, la participació en un curs de

perfeccionament de la tècnica o qualsevol altra activitat que surti de les habituals que
practiquem durant la resta de l'any. Segurament, que s'ha fet realitat més d'uns dels

somnis que ens ha anat voltant pel cap durant tot l'any.

En aquest nou número d'Excursionisme teniu un bon grapat de propostes: una excursió

per la vall d'Alinyà, l'ascensió a l'Aconcagua i a d'altres cims veïns, la descoberta d'uns

estanys a Panamà ... Són propostes, somnis que s'han fet realitat. Segurament
desconeixem molts dels somnis fets realitat que s'esdevenen durant el temps de l'estiu (i
en les altres èpoques de l'any) i, segurament, el vostre itinerari, ascensió, pedalada o

viatge, serviria a d'altres lectors. Per aquest motiu us encoratgem, des d'aquestes línies
a fer partícips de les vostres excursions a tots els lectors d'Excursionisme. I com? Molt

fàcil; només cal que escriviu i ens feu arribar els vostres relats. La vostra experiència,
per petita o modesta que us sembli, pot ser útil a algú més. D'aquesta manera tots en

podrem gaudir i podrem continuar somniant i plantejant-nos nous reptes.

Així, doncs, a l'inici de la tardor, des de la redacció d'Excursionisme us recomanem que
aprofiteu el temps de lleure per gaudir de la muntanya i la natura en tots els seus

aspectes. No volem passar per alt el treball de molts monitors de les seccions d'iniciació
de les entitats UEC que un cop més han portat la canalla de campaments aquest estiu i

ara ja estan preparant el programa del nou curs 2009-2010, els encoratgem a la millora
del seu servei que en definitiva és el futur de les nostres entitats.
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Text i fotografies de Gabi Espuñes i Masachs "

RETALLS D'UNA VALL OBLIDADA



AI prepirineu lleidatà, a la comarca de l'Ait Urgell, hi trobem la vall

d'Alinyà. La seva principal porta d'accés és, en l'actualitat, la carre

tera que té el seu inici al Pont d'Espia, sobre el riu Segre, el qual
separa la riba de Nargó de la d'Organyà. AI sud-est llinda amb el
Solsonès essent, per Cambrils, l'entrada natural des d'aquesta
comarca. Regada pel riu de Perles, acull petits nuclis de població
com són Canelles, Perles, Alinyà i l'Alzina d'Alinyà els quals, tot i

haver patit un fort despoblament, ofereixen al visitant una imatge
captivadora.

És un territori humil, sense grans alçades ni cims emblemàtics, fet

que ha contribuït a mantenir-lo en l'oblit del món excursionista i

que, encara avui, conserva la seva autenticitat.

Sempre que parlo d'aquestes muntanyes em ve al cap el padrí, el

meu avi. Era fill de Perles, mentre que l'àvia va néixer a Alinyà. Ell

sempre deia que li agradava el seu país (referint-se a la vall

d'Alinyà) per la mala sambra que té.

Amb els anys he entès el que volia dir, i és que el seu país és un

territori feréstec, amb barrancs desoladors i solitaris. Es tracta d'un

indret dur i aspre on, malgrat tot, hi trobem indrets d'encisadora

bellesa.

Només cal perdre's per la part més encaixonada de la rasa de Vall

llonga que serpenteja entre els Escots i la Roca de la Pena. En un

curt tram salva un desnivell de més de 200 metres per dins I'engor-



jat. Allà hi trobem un espectacle majestuós,
on la pedra és l'element predominant.
Grans carrigues (tarteres) es desplomen
des de la mateixa paret de la Roca de la
Pena fins al fans de la rasa, provocant un

estimball inestable on és difícil caminar. El
mateix succeeix als Escots, a l'altra banda
de la rasa. Enmig, hom se sorprèn amb

l'empremta que ha deixat la natura desfer
mada; com si es tractés d'un xoc en cade
na, s'hi amunteguen, de manera caòtica,
enormes blocs de pedra que l'aigua ha fet
rodar fins a enclastar-los els uns contra els
altres.

AI fons, de manera intermitent, l'aigua hi
corre juganera. Hi ha trams en què ho fa

alegre, d'altres en què desapareix i conti

nua subterrània per tornar a aparèixer uns

metres més avall. Arriba un punt, però, en

què el llit de la rasa s'asseca definitivament
i l'aigua no torna a aparèixer fins a la sur

gència de l'Aiguaneix, ja ben a prop del

poble d'Alinyà, on, brolla abundant a sota
d'una vella boixera.

El paisatge que trobem avui és fruit de cos

tums ancestrals. En una altra època la gent
de la vall humanitzava el territori, conreant
terra fèrtil fins i tot per sobre dels 1.800

metres d'alçada. En plena simbiosi amb la
natura, la seva quotidianitat s'adaptava, en

un engranatge perfecte, al canvi estacio
nal, que marcava el seu ritme de treball.

En tota la vall, que va patir un fort aïllament
fins a la construcció, l'any 1946, de la
carretera que puja des del pont d'Espia, hi

podem trobar petjades d'aquest treball

completament artesanal que es va mante
nir viu fins fa escassos cinquanta anys.

Amagada al sud de la Roca de la Pena,
a l'altra banda dels Escots hi ha la petita
vall de Vall-llonga, situada a més de
1.500 metres d'alçada. L'única via per
accedir-hi des de la vall d'Alinyà és un

dret camí de bast que en aproximada
ment dues hores ha de superar un fort
desnivell, passant pels Escots a 1.600
metres. Malgrat la mala comunicació, els
veïns del poble hi conreaven fins a l'últi
ma feixa, amb mitjans que avui ens sem

blarien rudimentaris.

L'espluga dels Castellars
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Allà només hi tenien una barraca, el
corral i la pallissa. Sense llum, ni como

ditats de cap mena, agafaven l'aigua de
la font de Vall-llonga, on hi havia, arren

glerats, una filera de cams per abeurar
el bestiar.

El mes d'abril, si la neu els ho permetia,
marcava l'inici del seu calendari labo
ral. Llavors, agafaven els matxos i puja
ven a Vall-llonga per començar a prepa
rar els camps. S'havia de llaurar la terra
i escampar-hi l'adob, el qual treien del
ramat d'ovelles que compartia amb ells
l'estada a la vall. Hi havia famílies que
no en tenien, de ramat, llavors feien
servir trepadella que, amb aquesta fina
litat, havien sembrat gairebé dos anys



abans i la colgaven al terra. Una altra
de les feines de l'abril era sembrar ordi
a civada.

Mentre que els homes s'hi passaven tota

la setmana, les dones a filles anaven i
venien cada dia des del poble.
D'aquesta manera, el matxo pujava cada
matí carregat d'aliments i baixava al ves

pre també carregat, però en aquest cas,
de qualsevol cosa que pogués fer falta
al poble. Durant el dia, però, no es lliura
va d'ajudar l'amo en tot el que aquest
cregués oportú. A la primavera, com que
no hi havia altra cosa que baixar, carre

gaven sobre els animals unes grans xar

xes que anomenaven xafegons i les

omplien de palla per tornar a aprovisio
nar la pallissa del poble.

AI juny, pels volts de Sant Joan, es plan
taven els trumfos (patates), que es des
tinaven a llavor, gairebé en la seva tota

litat. Aquest conreu és sens dubte el que
tradicionalment ha estat més estès a

tata la vall.

A Vall-llonga es segava coincidint amb la
festa major d'Alinyà, que és per Sant

Llorenç, el 10 d'agost. En més d'una

ocasió, els pares començaven a segar
mentre el jovent encara dormia després
d'haver-se passat tota la nit al ball. Es
batia allà mateix i en aquella època, al

poble només hi baixaven el gra, ja que la

palla es quedava al paller.

A principis d'octubre collien els trumfos i

els guardaven directament als clots a

forats dels trumfos, on hi passaven tot

l'hivern i amb el fred no grillaven. A les

El camí que duu a l'espluga dels Castellars

acaballes de febrer a començament de

març, quan els treien per vendre'ls a

productors de la plana de Vic i d'altres

indrets, semblaven acabats de collir.

Aquests forats, típics de la vall d'Alinyà,
són construccions de pedra seca que
daten de temps immemorials i que ser

vien per emmagatzemar les patates. La
utilitat agrícola que tenien va esquitxar
ne tota la muntanya, imprimint al paisat
ge una personalitat pròpia i diferencia
dora. Aquest llegat és avui un patrimoni
arquitectònic que cal conservar.

A la tardor, després de la collita dels

trumfos, sembraven el blat, que quedava
adormit tot l'hivern i no era fins a la pri
mavera següent que creixia amb força.
AI mateix camp, barrejada amb el blat,
també hi sembraven trepadella que tenia
un ritme de creixement molt més lent.
Quan segaven el blat, la trepadella tot

just s'aixecava quatre dits del terra, per
la qual cosa, la deixaven al camp i no la

segaven fins a l'estiu següent. Aquesta
trepadella era, en part, la que després
colgaven al terra per ter-la servir d'adob.

D'aquesta manera, s'acabava la tempo
rada laboral a Vall-llonga. Llavors, baixa
ven al poble i collien, a finals de novem

bre, les remolatxes i les carabasses.
Gairebé només els quedava fer llenya
per passar l'hivern, època en què no es

feia gran cosa més que preparar el men

jar pel bestiar i omplir el rebost amb-la
matança del porc.

Hem escollit la vall de Vall-llonga per
documentar el dia a dia de la gent
d'Alinyà, reflectint el testimoni de Pere

Casals, de cal Gepes, que va viure amb

la seva encantadora família en aquella
bonica vall. De ben segur, però, que la

seva experiència és similar a la que van

viure d'altres habitants dels diferents

poblets de la vall a les feixes del capda
munt de la Roca de la Pena, a les que hi

havia a la Masieta, als peus de la Roca

de Galliner, entre d'altres. A tots ells,
gràcies pel patrimoni llegat.

Tot seguit us proposem un itinerari per
conèixer la Roca de la Pena, un dels

indrets més bucòlics i espectaculars de

tata la vall.

Enlairada per sobre de 1.800 metres,
esdevé un mirador excel, lent de la

Reserva de la Muntanya d'Alinyà, de la

qual en forma part. Aquesta reserva,

situada entre Organyà i Sant Llorenç de

Morunys és amb 5.350 ha, la finca priva
da més gran de Catalunya i des del juliol
de 1999 pertany a la Fundació Territori i

Paisatge de Caixa Catalunya.

L'itinerari que proposem comença al

petit poble d'Alinyà i ens permetrà gaudir
d'una completa passejada per indrets

feréstecs en els quals la natura s'hi mos

tra en estat pur. També tindrem l'oportu
nitat d'observar diferents forats dels
trumfos repartits en tot el recorregut,
tant a tocar del poble com als prats de la

part més enlairada de la roca de la

Pena. Després de meravellar-nos amb la

vista des de l'espectacular balconada

sobre la vall, tornarem al poble passant
per l'Aiguaneix, un altre dels indrets més

populars i sorprenents d'Alinyà. Cal dir

que en algun tram de camí, la Fundació
Territori i Paisatge hi està fent millores.

excursíonísme 7



Descripció de l'itinerari:

Iniciem el nostre recorregut al poble
d'Alinyà, des d'on pujarem al veïnat de
Llobera seguint el camí del Bosquet.

7 min. Un cop a Llobera creuem la
carretera de l'Alzina i continuem pujant
fins a cal Pauqueta, l'última casa del
nucli, per sobre de la qual iniciem el
camí de la Costa Xoriguera, també
anomenat camí de la Llaguna del

Vilana, que serpenteja guanyant alçada
ràpidament. Durant tot el cami anem tro
bant marques de color vermell.

29 min. Arribem a una pista planera que
creua el corriol i la seguim cap a l'esque
rra, deixant el corriol amb marques ver

melles que continua pujant. A la nostra

esquerra hi tenim la Llaguna del Vilana.

Malgrat aquest nom es tracta d'un sector

planer ocupat per camps.

31 min. Ens incorporem a la pista que
ve de la Vall del Mig i la seguim cap a la
dreta, de pujada.

40 min. La pista es bifurca i girem cap a

l'esquerra, en direcció a cal Galtanegra.

46 min. Arribem a cal Galtanegra, antiga
masia actualment abandonada. A la part
del darrere de la casa podem veure

l'era, envoltada per unes grosses alzi
nes.

Marxem per una pista que s'enlaira
suaument per davant de la casa.

55 min. El camí, que puja entre feixes,
es bifurca en dos camins que continuen

planers. Seguim pel de l'esquerre, que
en un parell de minuts ens portarà fins a

la feixa més enlairada, al final de la qual
iniciem la pujada per un corriol anome

nat camí dels Castellars.

1 h OS min. Arribem a unes feixes on el
corriol es perd una mica, ja que hi han cres

cut alguns arbres enmig del camí.
Continuem uns metres per les feixes i tor
nem a incorporar-nos al corriol que comen

ça a pujar de valent.

Al peu de la Roca de la Pena

Barraca a la font d'Urdiet

8 excursionisrne

1 h 24 min. Arribem a un collet en el qual hi
veiem, a l'esquerra, l'espluga dels

Castellars, una balma obrada que s'utilitza
com a corral i a la dreta del corriol, just al

peu de la cinglera, un forat dels trumfos. A

partir d'aquest indret deixem el camí dels
Castellars, que continua planer i fem una

ampla diagonal guanyant alçada per pen
dents d'herba fins a la font d'Urdiet.

2 h 09 min. Arribem a la font d'Urdiet, que
omple d'aigua una filera de cóms de fusta
arrenglerats l'un darrere l'altre. És un indret

privilegiat on els prats d'herba dominen un

ampli espai obert, en el qual la vacada hi
passa l'estiu. Actualment s'han anat substi
tuint els cams de fusta per banyeres, però
continua guardant un encant especial.



Marxem de la font en direcció oposada al

torrent, guanyant alçada entre prats d'herba.

2 h 20 min. Just abans d'entrar al bosc, tro

bem la barraca del vaquer per sobre de la

qual ens incorporem a un corriol, seguint-lo
cap a la dreta en direcció oest, primer per
dins del bosc i després per prats d'herba i
boixos anem fins a una petita elevació que
veiem a la dreta i que queda totalment pen
jada sobre la cinglera.

2 h 39 min. Arribem al Roc de la Pena, on

la cinglera es despenja espectacularment
sota els nostres peus per oferir-nos una

magnífica vista de tota la vall d'Alinyà, a

més podem veure el massís del Boumort, el

Coscollet, el tossal de l'Orri, l'extrem oest

del Cadí, la Tossa Pelada al massís del Port
del Comte, el tossal de Cambrils, el Cogulló
de Turp ...

Malgrat que el mapa de l'ICC assenyala
com a Roc de la Pena un cim de 1.921

metres, situat més a l'est, per a la gent de la

vall d'Alinyà, el cim del Roc de la Pena és

aquesta petita talaia on gaudim d'aquesta
magnífica panoràmica.

Marxem del cim, cap a la dreta, vorejant la

cinglera i perdent alçada en direcció a

l'Alzina. La baixada no és gens complicada
ni embolicada, però en alguns punts presen
ta una forta pendent i també hi ha algunes
traces de pas.

2 h 51 min. Enllacem amb un corriol planer
i el seguim cap a l'esquerre. Un minut més
tard el corriol, que va entre boixos, es bifur
ca per sortejar un forat dels trumfos. Seguim
el de la dreta, que és una mica més net i

continuem baixant en la direcció on està
orientada l'entrada.

2 h 58 min. En passar entre boixos i tarte

ra el camí es perd una mica, cosa que fa la
baixada massa accidentada. Per aquest
motiu seguim baixant pel dret en direcció a

l'Alzina. Dos minuts més tard enllacem amb
un corriol anomenat camí del Galtanegra,
el qual seguim cap a l'esquerre.

3 h 04 min. Arribem a una feixa i la creuem

totalment pel marge esquerre, el que està
més proper a la cinglera. Quan s'acaba la

feixa, passant per sota un pi, iniciem la bai
xada pel camí de les Mosqueres.

3 h 11 min. Després d'una baixada herba

da, pel mig d'una altra feixa, arribem a sota

un pi i girem a l'esquerra seguint el corriol

que va planer uns metres per tornar a baixar

posteriorment. Un minut després el camí

gira bruscament a l'esquerra i, després de

passar per un petit coll, serpenteja pel cos

tat d'unes impressionants llenques de pedra
de color vermellós.

Després de les llenques el camí segueix per
la dreta del 110m, entre la carena de boixos i

el turó pelat.

3 h 21 min. Després d'un rocallís deixem el
corriol que continua recte i girem brusca-

ment a l'esquerre per anar a buscar els

camps de Tarrés, passant pel dret.
neix, directament al terra, una surgència
d'aigua.

3 h 28 min. Arribem a Tarrés, passem per
davant del corral del Manya. Aquí podem
admirar tres forats de trumfos, un dels qual
és molt gran i té esglaons per entrar-hi.

Seguim el camí cap a l'esquerra per baixar

fins a la última feixa. La creuem tota i anem

en direcció a la Peneta, uns contraforts de

pedra que es despengen del Roc de la
Pena i cauen fins a la rasa de Vall-llonga.
Pel costat d'aquest contrafort seguirem el
camí del Cacau, marcat amb senyals ver

mells.

Tot seguint el curs de l'aigua anem a buscar

una feixa, a partir de la qual continuarem pel
camí de l'Aiguaneix en direcció al poble.

4 h 16 min. En arribar al pont del Vilana

enllacem amb la carretera i la seguim cap a

l'esquerra. Un cop passat el cementiri, dei

xem la carretera i girem a la dreta baixant al

poble pel camí del Noguer Tallat.

4 h 25 min. Deixem a l'esquerra del camí la

font de la Rata (que es va restaurar en

plena guerra civil), creuem la rasa de Vall

llonga i arribem a Alinyà. Punt final del nos

tre recorregut.
3 h 56 min. Arribem a l'Aiguaneix, on hi

veurem una petita balma sota la qual hi

La Roca de la Pena vista des de la vall d'Alinyà

La vall d'Alinyà des del cim del Roca de la Pena
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Text i fotografies d'Òscar Gonzàlez i Xavi Guerrera

terreny formant bellíssims saltants, rebent
diversos afluents, i travessant plans her
bats com el de Sotllo, d'una delicada
serenor difícil de descriure. Aquest, però,
no tributarà a la noguera de Vallferrera
sense abans fer una demostració de
força. Un saltant d'aigua de 70 m. Una
veritable ferida a la terra dóna inici al peri
ple aquí descrit, on l'aigua, en el transcurs
del temps, ha cisellat aquest mon de fan
tasia, que és, a la fi, el que són els
barrancs.

BARRANC DEL TORRENT
Conca de (a Noguera de Vallferrera - La Vallferrera

Història
No és gens fàcil assegurar si un és el

primer en obrir un itinerari i més, avui en

dia. Però no deixa de ser sorprenent que
el que aquí es descriu no hagués estat
descendit fins ara. Després de diverses

recerques i consultes, l'única informació
aconseguida ha estat una ressenya
d'escalada en glaç, l'any 1984, realitza
da a les cascades finals del descens.
Durant l'equipament no es va observar

cap instal-lació, i si bé hi ha indrets que
es poden aprofitar elements naturals,
sense ancoratges artificials, resulta

impossible superar la majoria d'obsta
cles del descens.

La primera visita va anar destinada a fer
una primera inspecció i avaluar dificul
tats, però el desmesurat cabal dissuadí el
nostre propòsit d'iniciar l'obertura, pospo
sant-lo per una millor i més segura oca

sió. En una segona visita es va per feina
i, aviat, ens vam adonar que no seria una

tasca senzilla, el cabal encara important i
la roca, en ocasions duríssima, ens con

sumí més temps del previst, però es

podia fer. A la tercera va la vençuda, fent
el seu descens complert i la ressenya.
L'equipament resta ara per ara sota

mínims, obligant a guarnir-se amb mate
rial d'instal-Iació i recanvi, el que li confe
reixen un tarannà aventurer, difícil de tro
bar avui en dia, i de vegades enyorat.

Equipat manualment, amb espits de 8

mm, amb algunes reunions reforçades.
Obert per Xavier Guerrera i Oscar
González, en tres jornades, entre els
mesos de maig i octubre de 2008.

Generalitats
El barranc de Sotllo és un descens que
s'ajusta dintre dels paràmetres de la

majoria de torrents de l'alta muntanya
dels Pirineus. Té desnivell, no és massa

llarg, les dificultats vénen condicionades
fonamentalment pel cabal, i l'envolta un

paisatge de primer ordre. El descens és

grat, d'esforç continuat, i entretingut, però
resta lluny, comparativament, dels clàs
sics descensos pirinencs. Tampoc el

terreny ho afavoreix. Tot i això, amaga
bons racons. El punt clau ve simbolitzat
per la cascada amb que s'inicia el des
cens, encara que hi ha altres llocs que
també demanen atenció.

10 excursionisme
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Cascada d'inici del recorregut

Des d'una perspectiva morfològica el
barranc és obert, amb vessants desnivella
des que, si bé no arriben a estretir el fons,
li donen caràcter. El llit pedregós destorba
força la progressió i les badines fondes no

proliferen, ni els trams natatoris. Malgrat
aquestes característiques, el descens es

pot definir com aquàtic. Hidrogràficament
té un cabal perenne condicionat pel des

glaç i les tempestes, trobant-se notables
diferencies entre la primavera, que pot
resultar intractable, i el final de l'estiu, molt
eixut. L'aigua és molt freda, però la bona
orientació i la potent acció solar minva

aquesta sensació. A més a més, l'aproxi
mació resulta còmode, malgrat la pujada, i
el retorn quasi immediat.

Les fonts es troben en la solitària coma de
Sotllo, encerclada per bells cims que cus

todiant persistents congestes i un rosari

d'estanys que lliuren llurs aigües a l'es

plendorós estany de Sotllo. Per sobre d'a

quest hi ha l'estany d'Estats al peu de

l'imponent Pica d'Estats. Aigües avall, el
torrent llisca brau per les prominències del

Molt important
Mediambiental. Som davant d'una mera

vella, el barranc està envoltat d'uns
entorns geològics, ecològics, i paisatgís
tics dignes d'esment, com ara tots els

engorjats, i si bé la fauna sembla inexis
tent. Menció especial té l'entorn vegetal.
Afortunadament aquest fet no afecta al
descens, doncs la pròpia formació del
barranc, amb una llera oberta però exca

vada, manté un constant allunyament



DEL SOTLLO
Pallars Sobirà (Província de Lleida)
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entre la nostra traça, sempre pel llit rocós
del torrent, i la massa forestal.

No feu soroll, intenteu passar desaperce
buts, no feu grups grans, no sigueu un

efecte negatiu sobre l'entorn. No embruteu,
i si trobeu alguna deixalla, recolliu-la, i con

tribuïu d'aquesta manera a conservar I'

indret net.

Recordeu que aquest descens es troba
dintre d'un àrea natural de protecció, la del
Parc Natural de l'Ait Pirineu. Dintre del seu

reglament no figura cap contraindicació

que faci esment a la pràctica del descens

d'engorjats, ni d'aquet, ni del barranc de

Romedo, ni del de Broate; també dintre

d'aquesta àrea de protecció. Degut a la
delicadesa d'aquests temes, i tenint cons

ciència del que significa publicitar un des
cens d'aquestes característiques, només

queda demanar seny. En certa manera, de
nosaltres depèn el fet que puguem seguir
fruint d'aquesta activitat en un indret tan

magnífic com aquet, gens massificats, i

incontaminat per les agències "d'aventura".

Altres informacions
Coordenades GPS inici:

31T 367156 4721106

Coordenades GPS final:

31T 367152 4720601

Alçada inici: 1.997 m

Alçada final: 1.740 m

Longitud: 650 m.

Desnivell: 257 m.

Dificultats: 19 ràpels, desgrimpades (11°),
força de l'aigua, encreuaments de vena,

rebufos, alguna contra.

Cascada més alta: 70 m

Caràcter: obert

Tipus de roca: Metamòrfica, esquist
ferruginós
Combinació de vehicles: No

Època recomanable: Finals de juliol,
agost, començament setembre. Atenció

amb el desglaç i les tormentes.

Horari òptim d'entrada: 10h.

Hora límit d'entrada: 13h. (fora d'aquest
horaris no és recomana fer-lo).
Temps: 3h. /4h.

Grup recomanat: 4-6

Dificultat màxima: v4 a4 II

Altres barrancs per la zona: Broate,
Romedo.
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Tasques d'obertura en la capçelera de la gran cascada. Finals Juny
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Aproximació amb vehicle
Arribar per la C-13 a Llavorsí. Prendre la
L-504 i posteriorment la L-510 fins Alins i

Àreu. Un xic més amunt d'Àreu es conti
nua per pista, condicions regulars, pas
sant per els indrets del pont de la Farga,
el Pla de la Selva, i la font del Ferro, fins

arribar al Pont de la Molinassa on es

deixa el vehicle. D'Àreu fins el pont de la

Molinassa 10.5 km.

Aproximació a peu
Des del Pont de la Molinassa, prendre un

sender pujador, drecera, que estalvia els
revolts de la pista i que fineix a l'indret de

la Molinassa. Bona vista de la part final

de la vall del Sotllo, encara que el torrent

resta amagat. Continuar pista amunt per
deixar aquesta aviat i agafar, a l'esque
rra, un bon camí. Indicació vers el refugi
de Vallferrera. Es davalla un xic, es creua

la noguera de Vallferrera, i s'ascendeix

de nou travessant un bonic bosc. Més

amunt, es creua el torrent d'Areste, i s'a
rriba al refugi, 1.940 m. Es segueix pel
mateix camí que ara guanya alçada amb

continues ziga-zagues. S'arriba a un tren

call, 2.080 m, i es continua cap a l'esque
rra, en direcció a la Pica d'Estats. De

seguida el camí es fa menys pujador,
coincidint amb un flanqueig que travessa

les Pales d'Areste. AI davant s'endevina
la depressió que forma el barranc.

ATENCiÓ, quant el camí ja comença a

penetrar a la vall del Sotllo, coincidint
amb la carena S.W. de la serra d'Areste,
en un indret que es visualitza al davant

una mena de "terraplè vertical" terròs

amb blocs, (no del tot evident), cal deixar

el camí per buscar el millor pas, primer
descendir per una mena d'ampli embut

que porta a la capçalera d'una canal,

El Torrent del Sotllo anb cabal de desglaç. Finals Juny

Passadís en el primer terç del descens. Agost
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segon, descendir per la canal que queda
limitada a l'esquerra per la carena S.W.,
ara més perfilada, i tercer, quan aquesta
es fa més pendent, anar a trobar la care

na, a l'esquerra, que es ressegueix fins al
final. Arribant a la llera del torrent desviar
se un xic a la dreta on hi ha un bon lloc
on equipar-se. 1 h. 30 min.

Descens
El descens s'inicia superant el superb
estimball que forma una gran cua de
cavall de 70 m, mitjançant dos ràpels,
amb obligat creuament de vena en el pri
mer, de dreta a esquerra, i un fracciona

ment, si el cabal ho exigeix. Cal manio
brar correctament amb les cordes. Tot

seguit es creua una breu secció, ben for
mada, amb un parell de ràpels curts i girs
marcats. Immediatament, s'obra el
barranc presentant un gran "enfonsa
ment" on si el cabal és alt es crea una

cascada bífida. Aquesta obstacle es salva

mitjançant un nou ràpel. Es passa per
sota de la "dutxa", i es travessen uns

curts ressalts, compte amb el cabal,
accedint a la següent instal·lació des de
on es fa un ràpel que permet superar un

doble ressalt. A continuació, es progressa
per una llera molt irregular, reomplerta de
blocs despresos i amb presència de
troncs, tancada entre altívoles parets que
formen una mena de canó que a poc a

poc va perdent alçada formant, al final,
un passadís on la vena d'aigua pot agafar
molta empenta. Sortint d'aquet indret, la

morfologia varia. Tot i estar ben modelat,

.

Pas de la " Goulette". Agost

14 excursionlsme

detall del pas de la "Goulette" . Agost

el recorregut transcorrerà entre vessants

oberts, on s'alternen canvis de direcció,
ràpels i ressalts, fent el descens amè.

Aquest llarg tram fineix amb un bonic sal
tant on l'aigua es precipita ocupant l'am

plada de la llera. A la recepció es forma
un canaló que regira l'aigua vers la dreta,
canalitzant-la amb força. Amb cabal pot
crear recels a l'hora de capficar-se ja que
a la base s'origina un bon mullader.
Llavors, serà aconsellable fer un ràpel de
15 m, del tot innecessari en condicions
d'estiatge. Ara la torrentera s'obra notò

riament, però segueix mantenint

al-Ilclents, oferint un final de festa força
desnivellat. Encara davallarem unes ram

pes, franquejables per l'esquerra, fins

atènyer la capçalera d'una nova cascada,
també bífida. Si el cabal ho permet, el

pas per la "goulette" és una bona opció
que assegura emoció sinó, es pot rapelar
pel bell mig de l'imponent cascada de 35
m, la segona més llarga del descens, i

que obliga a consumir la longitud de la
corda. Totes dues possibilitats són boni

ques però especialment en aquest indret
cal estar ben atent amb el cabal. La "gou
lette" fagocita amb ràbia la vena i l'escup
vers un singular toll penjat, una autèntica

"batedora", que per aquesta via s'esqui
va, però no pas l'aigua que es precipita
sobre el pas, ni al final del ràpel per un

incòmode tronc que no facilita les coses.

Però si es fa el ràpel directe, si no l'evi
tem, la línea de corda porta directe vers

aquesta "olla cremosa" on l'aigua bat
contundentment emulsionant amb fúria el
líquid, fins i tot pot arribar a sacsejar-nos
durant una estona. Aquesta fet ha donat
peu a l'imaginari, s'ha batejat amb l'afec
tuós nom de "il capuccino". Atenció a la
recuperació de cordes. Immediatament el
torrent fa un marcat gir i novament llisca
per un nou pla inclinat. Es recorre aquest,
per l'esquerra fins trobar la següent ins
tal-Iació, des d'on ja es pot entreveure el
final. El següent ràpel ens deixa en una

bonica badina, que dóna pas a les dues
últimes dificultats, la primera es rapela i
la segona es desqrimpa per l'esquerra,
11°. El barranc gira sobtadament, i les
aigües, ara més calmades, són engolides
per una sensacional arboreda. El des
cens es dóna per finalitzat.

Narració en condicions de cabal normal.
Primera setmana d'agost.

Retorn
Un cop superada l'última dificultat, seguir
pel torrent per sortir d'aquest de seguida,
per l'esquerra, i amb comoditat. Continuar
descendint, a prop de la vora, fins trobar
un pont i un camí. Llavors dirigir-se vers

l'esquerra, sense creuar el torrent de



Un dels punts amb més cabal del descens

Segona part dels descens de la gran cascada, vist des de la repisa .

.
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Tasques d'obertura, Equipant el fraccionament de la gran cascada.
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Sotllo, remuntant la noguera de Vallferrera.
AI cap d'una estona es creua aquesta
per un pont i immediatament s'arriba

l'aparcament.

observacions
Aquest barranc presenta diversos punts
d'escapament, els miliars vers l'esque
rra, i bons punts de reunió i de segure
tat. Aquest fet pot motivar intents amb
condicions de cabal important. Si bé ja
s'ha testejat aquesta circumstancia,
juny, no a estat possible aconseguir
encadenar fidedignament el recorregut.
En tot cas és una opció reservada
només a gent experimentada i amb

experiència. VALORAR MOLT BÉ El

CABAL. Totes les recepcions de les
cascades hi ha blocs submergits, n'hi ha
molt poques de fondes. NO SALTAR
CAP BADINA, NO FER CAP TOBOGAN
si no es té l'absoluta seguretat de que
és realitzable.

Material
Equipament complert.
Material d'instal-Iació i recanvi.
Cordes: 2x40 m, 1x20 m.

Molt important
Una ressenya no deixa de ser una visió

subjectiva per part de qui la confeccio

na, per molt que s'esforci en ajustar-se
a la realitat i descriure-la el més fide

dignament possible. Tanmateix, les
dades aportades en cap cas no tenen

perquè ser suficients per dur a terme el
descens. la pràctica del descens d'en

gorjats és una activitat de rise, demana
tècnica, material específic, coneixe
ment del medi, experiència, i seny.
l'autor i aperturistes no es fan respon
sables de cap mena de conseqüències,
ja siguin derivades per la mala interpre
tació de les dades descrites, com per
falta a mala utilització del material i de

l'equipament.

Alguns ràpels exigeixen una bona tècnica
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Rapels i ressalts s'entremesclant en un paisatge magnifie

Breu engorjat entre la gran cascada i I"'enfonsamenf'. Setembre



Barranc del Torrent del Sotllo

Una de les moltes recepcions agitades que ofereix el descens. Agost

En cas de dubte, el més aconsellable és fer
un curs de formació en qualsevol entitat

excursionista que n'imparteixin o anar

acompanyat d'un professional. Per la realit

zació d'aquest activitat és aconsellable estar

federat amb la modalitat corresponent.

Agraïments
AB. Ozón, U. Balduzzi, M. Fonoll, per la seva

companyia, i recolzament desinteressat.

I especialment a S. Pineda per la seva

col-laboració i assistència durant la sego
na sessió d'obertura.

Informació
http://barranquistas . blogspot.comI

http://www.barranquismo.net/
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Re.3m

Inici

Ra.11m
Ins!. esq.

Alenció. Obligal creuar la cascada
de dta. a esq.! Possible dificultal a la recuperació de cordes
AMB EL CABAL DE DESGEL IRREALITZABLE

Alenció! 2 possibilitals
/'Ra. 351. (Sortida directa, només amb cabal d'estiu) (Evaluar-ha bé)

Ra. 281. + Frac. 6m (Opció recomenada amb el cabal alt)
A la base del ràpel del fraccionament es fa peu a un forat lateral
a nivell de la bassa. Amb el cabal all, cal ajustar bé ta corda.

Alenció
Vena d'aigua moll canalitzada
a la recepció (embut).
Utilitzar fraccionamenl en cas

de dubte a cabal alt.

Alenció! 2 possibilitats
Ra.17m + Ra. dobfe ressalt 13m

Desgrimpada 11° (fisura placa) + Ra.20m
En cas de desgelo cabal fort, valorar la possibilitat de la desgrimpada.
Pol arribar a caure aigua per la placa, complicant la desgrimpada.
La vena esq. a l'estiu, pol arribar a secar-se

Còdol

Ra.4m
Ins!. dta.

Ins!. dta.

Ra.17m
Ins!. bloc dta.

Obert

Alenció
Micro bassa. evitable, a mig ressal!.
Amb el cabal alt queda amagada.

Ins!. dta.

Alenció!

Obligat creuar la vena.

Amb el cabal all es poden formar ràpids.
Vena canalitzada

Obert Alenció
Amb el cabal all es

formen moviments.
Ins!. esq,

Obert

Escapatòria
;If

Alenció amb el cabal all
Fer ràpel15m
Recuperació molt agitada i emulsionada.
No cobreix ni dóna problemes en

condicions normals. �.
Alenció! 2 possibilitals Goulette

Per la Goulette, dta.: Ra. 20m (repisa) + Ra 20m � Ra.20m (Esgotar corda)Pel centre de la cascada: Ra. 40m

�
. \" Inst. esq.En cas de cabal fort, evaluar bé les possibilitats. Comisa)\'( i "La vena dia. (Goulette). a l'estiu pot arribar a secar-se. ! \. \\ �ervl

roca

i ti .� gir molt marcat
"il capuccino""'¡' .. "\ �

\\! \ dta. .,

Alenció

,.....

'\
Obert

Amb el cabal alt

Escapalòria
;If Ra.13m

marmita moll agitada.
Ressalts! Rampa
evitable per esq.

desgrimpar per esq. 11°
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(tel. 977267 128 /617 808 816 )
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 608 736 714 www.refugirebost.cat)
• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,
Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

(tel. 686 541 983 i 661 248 344 )
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme .

......O";"'OL.::LlCA.L.f'I.l. (Xalet i refugi)
(tel. 646744669/972145107)
• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

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

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

Esquí de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

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

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

Esquí de muntanya, Travesses.

(tel. 933329454)
• Altitud: a nivell del mar.
• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.

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

• Altitud: O metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,

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

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



Aconcagua dr-eams

Vista de la gran esplanada, al darTere el volcà Lanfn
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Text i fotografies de Jordi-Pau Caballero,
guia de muntanya UIMLA i instructor

de Nordic Walking INWA
19 de novembre -

29 de desembre de 2008

Lanín " Aconcagua "

Els orígens del projecte andí
Aquest projecte va de la mà amb la
travessa Empúries-Fisterra. Ambdues
aventures han estat dutes a terme amb
un interval de tres mesos, i han significat
passar un terç de l'any fora de casa. Mai
no m'havia plantejat fer grans cims, i feia

anys que no feia un gran viatge, com el

que vaig fer l'any 1997 amb el trekking
de l'Everest, on vaig assolir la meva cota
més alta al cim del Kala Pattar (5.545
m). En el decurs d'aquest temps, viatges
més curtets i sense cap objectiu mun

tanyenc, em vàren portar al Marroc, a

Tunísia i a Lapònia, al cercle polar àrtic.
Va ser en un d'aquests viatges on vaig
conèixer en Cristian, de Xile, amb qui
mantinc una gran amistat. Ell ha visitat

els Pirineus diverses vegades, i jo mai

havia correspost les seves visites.

"Cuando vengas a Puerto Montt, tienes

que subir al volcan Osorno". Més recent

ment, vaig conèixer l'escriptora argenti
na Josefa Casas de Trubiano, amb qui
compartim amistat i residència en terra

berguedana. Ambaixadora de la cultura

maputxe, ha estat biògrafa del llegenda
ri guia Vidal Pérez, conegut com el còn
dor del Lanín. "Oye, si vas a los Andes,
tienes que conocer a Vidal y subir al vol
can Lanín. Te encantara".

I per què no? .. intentar conèixer els meus

límits, proposant-me l'ascensió al cim de

l'Aconcagua? La transformació del meu

cos i de la meva ment que van significar
anteriors aventures, juntament amb la
forma física assolida, em permetien plan
tejar-m'ho. Si en la travessa Empúries
Fisterra, vaig treballar la tècnica de la

. Marxa Nòrdica, tot adaptant-me al que
anava trobant, desenvolupant aspectes
més intuïtius -o més Yin, segons la filoso
fía oriental-; en l'aventura andina em

plantejava treballar aspectes més discipli
nars -o més Yan-, com la planificació, el
control de la ment mitjançant l'avaluació
de les diferents circumstàncies i les deci
sions a prendre, i arribar a conèixer el
meu límit, assolint aquesta situació extre
ma sense posar en rise la meva integritat.

Osorno
Frimera piràmide:
el volcà Lanín (3.776 m)

El volcà Lanín es troba situat al sud-oest
de la província argentina de Neuquén, al
cor del parc nacional Lanín. Les pobla
cions turístiques més importants són

Junín i San Martín de los Andes. Tres

quartes parts són en territori argentí, en el

parc nacional Lanín, entre els I/acs

Paimún i Huechulafquen al sud, i Tramen

al nord. La part xilena està inclosa en el

parc nacional Vil/arica. Conserva grans

geleres en el vessant sud, i les de la cara

nord han desaparegut des dels anys vui
tanta. L'ascens se sol fer per la cara nord,
des delI/ac Tramen, sobre el pas interna
cional Maluil Malai que uneix les ciutat de
Pucón (Xile) amb Junín de los Andes

(Argentina). La seva ascensió es troba

regulada per guardes dels parcs nacio
nals i per la gendarmeria nacional argenti
na, degut a les nombroses morts que hi

hagut pels sobtats canvis de temps i la
desorientació que pot portar a estimbar
se pel glaciar xilè, entre d'altres.
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El dia 19 de novembre m'enlairo des de
Barcelona cap a Buenos Aires, via
Frankfurt. Passo la nit entre l'aeroport
internacional Pistarini i l'Aeroparque, on,
a la matinada, agafo el vol cap a San

Carlos de Bariloche. Des d'aquesta
bellíssima capital andina prenc un auto

car cap a Junín de los Andes, on m'es

pera i m'acull amb la seva família el guia
de muntanya i ex-militar argentí Bernardo

Cabezón, amb més de 150 ascensions
al Lanín.

El dia 21 de novembre cap a quarts d'on

ze, marxem cap al parc natural del Lanín,
amb les degudes provisions, i amb l'ob

jectiu de fer nit al refugi militar. A l'entrada
del parc passem per les seves oficines

per informar de l'ascensió. Emprem 4

hores en l'ascensió, des de l'entrada del

parc -a 900 m d'altitud- fins al refugi -ubi
cat a 2.315 m-o Just havent arribat, el

temps gira, amb fort vent i boira, donant
incertesa a la possibilitat d'intentar asso

lir l'objectiu l'endemà. Tan se val, per a mi

és una primera presa de contacte amb els
Andes i amb I'andinisme, i per això m'és
molt enriquidora l'experiència de l'amic
Bernardo. AI petit refugi hi ha dos grupets
més: un parell de guies amb una amiga, i
un parell més de guies amb 4 clients. El

vespre s'omple d'històries de muntanya,
del Lanín, de l'erupció del volcà Chaitén i,
com no pot ser d'altra manera, el tema de
l'ofici de guia a Argentina i a Catalunya ...

El volcà Lanfn envoltat de núvols

Refugi d'alta muntanya

22 excursiomsrne

352

L'endemà ens llevem a les 5 del matí. El

temps segueix com a la tarda i la nit ante

riors. A les 7 del matí ens tornem a llevar,
decidim fer el desdejuni amb incertesa i a

2/4 de 8 del matí el vent s'atura i s'obre el
dia. En Bernardo no ho veu gaire clar, a mi

ja m'està bé guanyar altura ... i en guanyem
tanta, que arribem molt a prop de la cota

3.600 -o fals cim-. En Bernardo va cansat,
va fer el darrer guiatge fa un parell de dies i
la setmana següent hi torna. Em veu fort i

convençut. Em diu que .endavant mentre

m'espera impacient però, m'adverteix que
si gira el vent i entren núvols del vessant

xilè, cames bellugueu-me. Arribo al replà
del cim i haig de gatejar ... el vent em tomba
i el temps canvia ... just puc fer-hi la foto de
la bretxa com a testimoni d'haver-lo coro

nat, i cap avall. Ens retrobem amb en

Bernardo, que m'havia vingut a cercar, em

fa la foto al fals cim i cap avall. La boira ens

para una trampa i suem una mica la cansa

lada per sortir pels passos encertats i no

anar a espetegar al glaciar chileno. Arribats
al refugi acabem de recollir material i cap
avall, doncs ens espera un entranyable i

familiar asado, ja que és l'aniversari d'un
dels seus fills. En la pujada hi vaig invertir
molt bon temps -4h 15 minuts-. De baixada,
2 h fins al refugi, i 1 h 30 minuts més fins al
cotxe. Molt bones sensacions de cara a

l'Aconcagua, compartides per en Bernardo,
que hi havia estat un parell de vegades en

dues expedicions militars. Pel que fa al guia
Vidal, malauradament no el puc arribar a

conèixer: porta temps retirat en una habita
ció, preparant el seu trànsit cap al més
enllà ...



de l'Aconcagua. Arribo a Confluència a

darrera hora de la tarda, força cansat. Ha
estat una bona passejada i cal recuperar
forces. Els mallorquins tenen problemes i
sembla que només un està en condicions
de seguir, en Carles. En parlem i decidim
continuar l'endemà plegats, unint forces

però respectant les opcions de cadascú.
Me n'assabento de que cal passar un con

trol mèdic i ho faig a darrera hora: males

notícies, mantinc una pressió arterial ele
vada: a veure en quins paràmetres em

mouré en altura.

Ferelclm

Segona piràmide:
1 'Aconcagua (6.962 m)

És el cim més alt d'Amèrica i del món, lle
vat d'Àsia. Es troba ubicat a l'Argentina,
en la província de Mendoza, en el parc
provincial Aconcagua. AI nord i a l'est
limita amb la vall de las Vacas, i al sud,
amb la vall d'Horcones inferior. Diverses

geleres travessen els seus vessants, com

el glaciar de los Polacos, al NE.

Tècnicament la seva ascensió des de la
cara nord, per la via normal del noroest és

senzilla; no és necessària la tècnica d'es

calada. Però els efectes de l'altura són

molt severs -te pressió atmosfèrica és el

40% de l'existent al nivell del msr-, i les

condicions climatològiques solen canviar
sobtadament -el conegut "vent blanc" de

I'Aconcagua.- .

1 r dia.-28 de novembre
Puente del Inca (2.752 m) - Confluència
(3.368 m).

Sóc a Puente del Inca, després d'haver
estat tres dies a Mendoza fent les corres

ponents gestions de permisos, compres
d'avituallament, lloguer de material, i ser

vei de mules i camp base -que concerto
amb Aymarà-. La meva filosofia és d'anar

per lliure, sense cap suport extern, i en

solitari, sense subestimar, però, col.labo-

racions puntuals. La major part de gent
qui hi trobo va amb expedicions comer

cials. Aquest dia comença l'aventura, per
la vall de los Horcones, cap a

Confluència. Pel camí coincideixo amb
una noia que treballa de cuinera a plaza
de Mulas, i que va cap amunt. M'explica
coses de la muntanya que em fan sentir
les seves formes amb uns altres ulls. El

cerro Piràmide apareix davant nostre,
punxagut, a 6.000 m d'altitud, i on se cele
braven sacrificis rituals per acontentar als
déus. Les famílies de la noblesa incaica
oferien els seus fills com a tribut de pros
peritat. .. Ho respecto, però no crec pas
que els déus necessitessin aquest tribut

per tal de ser benefactors ... Arribant a

Confluència em retrobo a en Carles, esca

lador mallorquí que forma expedició amb
dos companys més, i amb qui vàrem coin
cidir a Mendoza. Em porten un dia d'avan

tatge, però sembla ser que el grup té pro
blemes d'aclimatació.

2n dia.- 29 de novembre
Confluència (3.368 m) - Plaça Francia
(4.100 m) - Confluència

Magnífic dia de solitud. Surto al matí cap a

plaça Francia, en una jornada que m'ha de
servir per començar l'aclimatació i acostar
me a la meva gran piràmide. La motxilla va

lleugera de pes, i em deixo embadalir pel
paisatge, per la seva -i meva- solitud, i el
seu magnificient silenci. Un paisatge desert
i llunàtic que contrasta amb la fastuosíssi
ma imatge de la impressionant paret sud

3r dia.- 30 de novembre
Confluència (3.368 m) - Plaza de Mulas

(4.230 m). Camp base

Amb en Carles reiniciem l'aventura dirigint
nos cap al camp base. Som dels darrers en

sortir. He volgut descansar al màxim i no

preocupar-me per la pressió arterial:
Segueixo amb la medicació que habitual
ment prenc, tot esperant adaptar-me,
bevent molt de líquid. Piedra grande, Playa
Ancha i Playa Chica constitueixen un llarg
itinerari, que voreja el cerro Piramide i el
cerro de los Dedos. Superat el pas sota

aquesta singular muntanya, hem de traves
sar els diversos rius que recullen les gèli
des aigües del desglaç, tot havent-nos de

descalçar, doncs el pas de les mules ens

ha fet desviar del camí, que va a la dreta
de la vall. Superem diversos penitents, arri
bem a les runes del refugi militar, ubicat a

l'antic camp base i superem el contrafort
que ens permet arribar a plaza de Mulas.
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4t, 5è dies - 1 i 2 de desembre

Plaça de Mules (4.230 m). Camp base

Dies de descans. Passeig i aclimatació,
aconseguint regularitzar la pressió i man

tenint un bon nivell de saturació d'oxigen
en sang

6è dia - 3 de desembre
Plaza de Mulas (4.230 m) - Canadà.

Camp 1 (4.910 m) - Plaza de Mulas.

Camp base

Pugem a muntar el campament i a deixar
el material, sense cap més història.
Muntem la tenda petita, i de pujada ens

hem trobat amb en Juanita Oiarzabal, que
també havia fet cim. Un dels seus com

panys va haver de ser assistit per conge
lacions als dits dels peus.

7è dia - 4 de desembre
Plaza de Mulas (4.230 m) - Canadà

(4.910 m). Camp 1

La pujada es fa dura, però ja ens és cone

guda. Descansem bé i l'endemà anirem

cap amunt. Si ens trobem bé, anirem enfi
lant una mica cada dia.

Camp base

VIsta de NIdo de Còndores

Camp 3 a 5.930 m.
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8è dia - 5 de desembre
Canadà (4.910 m). Camp 1 - Nido de
Còndores (5.250 m). Camp 2 - Canadà.

Camp 1

Arribem a Nido de Cóndores cap a mitja
tarda. El fred és fa més palès. Comença a fer
vent. Plantem la tenda gran i en Carles es

comença a trobar malament. Intenta ingerir
brou calent i vomita amb mal de cap ... Són
2/4 d'11 de la nit i evacuem cap al camp 1.

9è dia - 6 de desembre
Canadà (4.910 m). Carnp j - Nido de
Còndores (5.250 m). Camp 2

Ens llevem i en Carles es troba millor però
pren la decisió d'abandonar. Jo tiro cap
amunt. Em trobo bé i amb ganes. M'hauré
de mentalitzar per traginar la tenda gran
cap al camp 3.

10è dia - 7 de desembre
Nido de Còndores (5.250 m). Camp 2 -

Berlín (5.930 m). Camp 3

La jornada és un veritable calvari. El dia és

bó, però el pes de la motxilla amb la civella
trencada, em venç. Costa molt d'anuar el
cinturó perquè em colpejo amb el plumó, a

sota. Maleeixo la motxilla, i en el darrer tram

haig de parar sovint. Arribo a Berlín sense

forces per arribar a Colera. No hi ha ningú i

decideixo muntar la tenda. Perdo el mòbil,
que em serveix de despertador. Vaig tocat.

M'hauré de despertar com pugui. Fa molt de
fred, i abans de les 5 del matí, és caminar a

-30°C, i més tard de les 7 ja no tens temps
d'intentar fer cim.



13è dia - 10de desembre
Plaça de Mules (4.230 m). Camp base -

Puente delinca (2.752 m)

L'Aconcagua

11 è dia - 8 de desembre
Berlín (5.930 m). Camp 3 -

Independència (6.250 m) - Berlín. Camp 3

Em desperto a 1 quart de 8 del matí, i d'un
sobresalt m'activo com si arribés tard a la
feina ... tot caient en rodó sobre el sac. A

6.000 m els excessos d'adrenalina no són
bons. Les cartes eren marcades, i en

aquesta hora i en l'estat físic en que em

trobo ... no dono més de si. Reflexiono: el
dimoniet de la ment m'empeny amunt, la

lògica i el sentit de supervivència, em diuen

que ni boig ... No puc prendrem el jorn de
descans i intentar-ho a l'endemà, doncs el
mal temps entrarà ... Hi ha la possibilitat,
però, d'arribar a un pacte, redefinint l'objec
tiu: recuperar-me una mica i intentar arribar
a l'antic camp 4, Independència, on fer sos

tre i baixar. Unes 4 hores més tard estic una

mica millor i surto cap a Independència, tot

passant pel nou camp 3, Colera. A les tres
de la tarda arribo, emocionat i esgotat, a

Independència, on el temps comença a

girar. Trobo algun alpinista que baixa deshi
dratat i sense fer cim. M'estic una horeta i

mitja, faig com puc les fotos de rigor, parlo,
agraït, amb la muntanya i baixo, íntegre
però buit de forces i ple de vida, cap a

Berlín, a passar la darrera nit en altura.

12è dia - 9 de desembre
Berlín (5.930 m). Camp 3 - Plaza de Mulas

(4.230 m). Camp base

La nit ha estat força dura. El fort vent ha

començat a bufar des de darrera hora de la
nit. Pensava que s'enduria la tenda. AI matí
he estat una hora i mitja per a desmuntar-la.
Havia d'aprofitar els 4 minuts de calma i

esperar els 5 minuts de fort vent blanc, amb
la tenda enclastrada sota pedres... i anar

desmuntant, aguantant al ras. La baixada
fins a Nido de Cóndores ha estat gèlida, sota
una gruixuda capa de neu lliscosa. He aca

bat de recollir material que havíem deixat, i
he continuat cap avall. El fred ha anat dei
xant pas a la calor. Sequera de gola, de nas,
de pit, de llavis, rostre ressec. A voltes llenço
amb despit la motxilla a terra ... maleïda cive
lla ... Aconsegueixo arribar a plaza de Mulas
amb llum del dia, amb l'alegria de retrobar
me amb en Carles, que m'havia estat espe
rant. L'eufòria del retrobament i d'haver

posat fí a l'aventura, sà i estalvi, em dóna
ales per anar a l'hotel a trucar a la meva

companya i dir-li que ja podia celebrar l'es

perit del Nadal, que tot havia acabat; des de
la Cerdanya, el seguiment de les condicions
adverses de la meteo, li ho havien impedit.

La retirada és molt, però que molt dura. Si
no m'hagués estat esperant en Carles,
possiblement m'hagués dedicat a descan
sar un dia abans de baixar. Però en altura

ja se sap que costa més recuperar. Tot i
així em va anar bé disposar d'un company
per a eixir. El camí es va fer inacabable.
Una trentena de km sota un sol desèrtic -

feia tot just 36 h estava a 6.000 m a -

30°C. El càlid acolliment de les cuineres
de Confluència i la bona recuperació hídri
ca em van revifar, assolint el miracle d'a
rribar a l'entrada del parc a quarts d'11 de
la nit, amb la tènue llum de l'albada ... Un
bon sopar a l'hotel, una bona ampolla de
vi, una bona dutxa ... i a dormir.

A punt d'an1bar
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PerspectIva des del sud del volcà Osorno

Tercera piràmide:
el volcà Osorno (2.652 m)

Es troba ubicat a 60 km al NE de Puerto

Varas, dins el parc nacional Vicente Pérez

Rosales, i es pot divisar des de tota la

província xilena d'Osorno -en la regió de

Los Lagos- fins i tot des de la i/la de

Chiloé. La seva singular figura cònica es

reflecteix sobre les aigües del /Iac

L1anquihue. A l'hivern es practica l'esquí
en la seva petita estació, però a l'estiu,
amb la fossa de neu, reapareixen les fis

sures volcàniques que el tornen peri/los
síssim, i que aconse/len comptar amb el

suport d'un guia experimentat i coneixe

dor del terreny Es pot accedir des de
Puerto Kloker, Ensenada i Petrohué.

Un cop recuperat una mica de les batze

gades de l'Aconcagua, dues setmanes

més tard i ben acollit a Puerto Montt, a

casa dels pares del meu amic Cristian,
sorgeix l'oportunitat esperada de pujar al
volcà Osorno. El dia 22 de desembre,
amb en Claudio, guia de muntanya xilè i

guarda de parcs naturals del CONAF,
concertem l'ascensió per a l'endemà.

Serem tres persones en la cordada, jo, ell
i el seu cosí que s'està iniciant a l'alpinis
me. A primera hora del matí iniciem l'as-
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censió en un dia molt serè. La boira de

primeres hores del matí va donar pas a la
sortida d'un sol que ja no ens va deixar en

tot el dia. Vàrem emprar unes tres hores i

mitja en la pujada, i vem estar molt afortu
nats: una altre cordada de nord-ameri
cans residents a l'Argentina, que anaven

davant nostre, van agafar la direcció errò
nia i es van trobar amb unes esquerdes
de la gelera que els van obligar a recular i
a abandonar. Nosaltres ens vem posar els

grampons, ens vem encordar, i cap
amunt, tot seguint la direcció correcta per
superar el casquet de glaç que envolta la
corona del cim, tot superant-lo pel pas
correcte.

Objectius assolits

La meva recuperació total de l'aventura
andina va trigar forces setmanes, malgrat
els "asados" i dolços amb que em van

obsequiar err la meva estada xilena. En
12 dies vaig perdre gairebé 10 kg -els
mateixos que en dos mesos de la traves
sa Empúries-Fisterra, on només traginaba
amb 8-10 kg de pes-. Però a l'Aconcagua,
el tragí va ser de 35-40 kg, amb una mot
xilla que, a mitja ascensió, va petar per la

civella, endurint més les condicions, junta
ment amb la verticalitat i la neu excepcio
nalment acumulada en aquella època de

l'any. Tanmateix, les extremes condicions

de sequedat a Aconcagua, em van afectar
extremadament les mucoses, els llavis i la

pell de la cara, malgrat protegir-me. El dur
i llarg hivern amb que em vaig trobar al
tornar a La Molina, encara va allargar més
la recuperació.

Objectiu aconseguit

Casquet de glaç que corona el elm

La perspectiva del temps m'ha fet valorar
els objectius assolits en la seva justa
mesura. A l'abandonar el parc provincial
d'Aconcagua, el cos de guardes ens va

informar que, des de l'obertura de la tem
porada d'ascensions, només un 4% dels
intents havien assolit el cim. Era una de
les primaveres més crues, meteorològica
ment parlant, dels darrers anys. Un mes

més tard del meu intent de fer el cim,
aquella setmana de gener morien 4 alpi
nistes vora el cim: dos per diferents cau

ses i en diferents ascensions, i dos més -

entre ells un guia, amb les agòniques
imatges sobre el seu rescat que han
donat la volta al món- degut a un canvi de
temps, fet que els va fer perdre l'orienta
ció i passar una nit al ras a quasi -40°C.
L'estratègia adoptada, la bona adaptació
a l'altitud, la correcta hidratació, l'anar pas
a pas, i el reorientar l'objectiu el darrer dia
-no donant-me per vençut, buidant-me i
donant-t'ho tot, però no posant la meva

vida en situació de rise- m'han fet gaudir
de la muntanya en la seva justa mesura,
ajudant-me a saber una mica més de mi
mateix. I, sens dubte, agraïr a la forma
física i a l'experiència assolida en la tra
vessa Empúries-Fisterra, l'haver pogut
arribar tan lluny.
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anama
les darreres Ironteres de l'excursionisme ...

Explorant eillac del Picacho de San Carlos
Text de Roberto Blasi, Professor d'Escalada del Gimrock i Fundador del Grupo de Actividades de

Montaña de Panamá i Laia Figueras.
Fotografies de Roberto Blasi.

Fa ja ben bé un parell d'anys que en

Pedra havia escoltat als seus amics
Rovers del Grupo Scout 55, explicar his

tòries força temptadores per anar a pujar
a les llacunes del Picacho de San

Carlos. De fet, en un dels campaments
que en Pedra havia anat com a Scout
havíem arribat fins al poble de Sorá i

havíem plantejat arribar fins a les llacu
nes que tant anomenaven els habitants.
Jo també havia visitat la zona, per fer el
reconeixement d'unes parets on, segons
la meva opinió, es podrien obrir vies des
de baix. L'excursió la vaig realitzar en

companyia de Zoila Correa durant el mes

de abril del 1995.

Decidits doncs, Pedra Méndez, el millor
deis meus alumnes de escalada del Grupo
de Actividades de Montaña de Panamá

(GAM de Panamá) i el seu Amic Eduardo

Santamaria van intentar aquesta excursió
amb la finalitat de mantenir la seva addic
ció a les caminades improvisades.

Era el migdia del dia 24 de juliol del 1997,
quan la petita expedició agafava l'autobús

que els portaria a aquell destí. Amb poc
equipatge, per anar lleugers i ràpids,
aigua, la brúixola i el mapa, els companys
del GAM decidiren anar a la terminal de

autobusos que els portaria cap a l'interior

del país. Van passar per les províncies de
l'oest de Panamà i van passar pel pont de
les Amèriques. El bus de la ruta Chame
San Carlos passaria per l'església de
Sorá i al seu davant i a prop d'un solar i a

un supermercat d'alegres colors tropicals,
trobarien el camí que els portaria a les

muntanyes de Sorá. Un cop allà, el petit
grup aniria a cercar el sender del Picacho
de San Carlos.

En Pedro i el seu company van trigar
almenys tres hores per fer el viatge fins a

Sorá. Van baixar del autocar decidits a

arribar a peu fins a Sorá. Sense perdre ni
un minut van començar a caminar.

Segons en Pedra: "aquest camí comença
amb pujades que no s'acaben mai", la

qual cosa els obliga al descans cada certa

estoneta. Per la ruta cap al poble, molts
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de amplada, per la qual cosa desorientar

se seria molt més que probable.

Després de jugar un parell de partides de
billar amb aquestes persones i de prendre
algunes begudes amb ells, els excursio

nistes decideixen ja, a 2/4 de 5, de

començar a anar cap al Picacho. Pedro

explica quin era el escenari: "La brisa

comença a pujar per les parets de les

muntanyes que envolten l'indret i poc a

poc es comencen a veure pins i plantes
que s'han plantat en la zona per evitar l'e

rosió i per guarnir les finques. Aquesta
zona té molt d'interès, ja que les famoses

granotes daurades realment viuen en

aquest sector de Panamà i no pertanyen
a altres regions. La granota daurada

(Atelopus Seteki) és un dels amfibis ame

naçats d'extingir-se a Panamà per la
venda il·legal. Tant la granota groga com

la verdinegra (Dendrobates auratus) van

ser utilitzades per indígenes panamenys

Tranquilitat panamenya

camioners fan el transport de forma gra
tuïta, així doncs caminen un parell de

minuts quan passa un carregador de
ramat buit, li demanen que els porti fins al

poble.

El camió els porta fins al poble. Sorá es

un poble petit. El lloc és fresc, amb tem

peratures de 28° C. Las cases són petites
i engalanades amb flors amb molta alçada
pel seu clima i també molts pins per pro
tegir-se del fort vent que ve de la vall. La

gent és amable i molt xerraire, com a la

majoria dels pobles panamenys.

Després de descansar un estoneta i con

sultar el mapa, Pedra i Eduardo busquen
la ruta que els havia de conduir al
Picacho. Parlen amb uns pagesos, els

quals els orienten sobre quins camins cal

prendre. Els pagesos els hi expliquen que
el camí pel qual anaven a ficar-se es bifur
caria innombrables cops, fins que es con

vertís en un petit corriol d'aigua d'un peu



 



per defensar-se de la colonització espan
yola. Aquestes granotes de colors tenen

verí a la seva pell. El indígenes emmetzi
naven les sagetes de guerra i cacera amb

aquest verí poderós. És abundant la
fauna i la flora que en aquestes alçades
es pot veure encara a Panamà i que fan el
camí més agradable".

Quan porten una hora i mitja de marxa

pels senders que els han indicat arriben a

una cruïlla i a un camí que estava en

construcció. Després troben uns ranchos
i un riu d'aigua potable en el qual omplen
les cantimplores que ja porten buides.

L'aigua de la zona és bona i es pot beure
amb seguretat, a diferència de l'aigua no

potable de les províncies de l'est, com

Darién i San Bias.

En el camí Pedro i Edu van ser testimonis
de l'agilitat d'un gos per complir amb el
seu amo, un caçador que portava tres

armadillos capturats pel seu ca. El caça
dor els parla dels camins per arribar al
Picacho i els adverteix que calia anar a

pas ràpid, perquè el sol ja anava a pon
dre's i aviat es faria fosc del tot. Els
excursionistes decideixen aleshores
caminar una mica mes ràpid per arribar
fins a un indret segur, on poder muntar la
tenda. Almenys fan dues hores més de
camí de mitja muntanya dedicada a la
ramaderia. Després d'agafar un parell de
corriols que els endinsen al bosc muntan

yós, finalment troben una gran taca blan
ca (el llac) a sota.

Ho havíem aconseguit -explica Pedro
havíem arribat a la falda del Picacho i

estàvem molt a prop a la llacuna de San
Carlos. Pensem que és millor arribar fins

eamf de mules enmig de la selva

Sistemes de transport de motxilles

El turó de la India Donnlda
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a baix i plantar el campament en un lloc

pla i així ho fan. Amb les llanternes pre
parades comencem a baixar pel bell mig
de la fosca selva. Petjades d'animals,
sorolls estrepitosos i el cant de les aus

nocturnes que es podien sentir no ens

deixa descansar amb el cor tranquil. Però
l'ànim per veure el llac de San Carlos no

ens deixa un minut per sentir por o sole
dat. Potser de dia i amb tranqull-lttat hau
ria estat diferent la nostra arribada al

campament improvisat en mig de la
selva. Després de plantar la tenda,
col-toquem un fogó de pedres per escal
far-nos i menjar. Mentre sopem la imatge
del famós llac vist des de dalt en la total
foscor demostrava un impactant especta
cle d'aquells que de vegades ens regala
la Terra".

A l'endemà, de bon matí Pedro i el seu

amic es dediquen a observar la gran
paret de la qual els havia parlat en Jo, es

tractava d'un cim amb una bona via d'es
calada per obrir, d'almenys 150 metres

d'alçada. A la seva base es trobava un

petit llac d'uns 100 metres de diàmetre.
L'indret havia estat equipat feia anys amb
una caseta de la Autoridad Nacional del
Ambiente. Però estava en total abando
nament i saquejada. Per sobre la muntan-



ya volaven "falcons tisoretes" (Eleanoides
forticatus), rapinyaires de mida mitjana que
tenen la cua en forma de tisora i que pre
senta un plomatge blau marí en la seva

part superior i blanc en la seva part inferior.
També es podem trobar uns altres tipus de
fauna com tortugues Galapagos hediondo,
una tortuga de closca negra que fa una

olor peculiar i que es d'aigua dolça.
L'aigua d'aquest llac s'ha mantingut res

secada artificialment pels antics terrati
nents de la regió. Habitants de la regió li

van explicar a Pedra que havien vallat el
manantial per deixar-hi anar peixos com

la tilapia i sargento i així poder tenir una

font d'aliment per a ells mateixos. De
totes maneres algunes vegades el llac es

desborda. Eillac està envoltat per moltes

llegendes d'un animal que hi viu en las
seves aigües.

Plens de curiositat per tals observacions,
el grup decideix, armat amb un rotllo de
corda que havien portat, recollir troncs i

lligar-los bé fins aconseguir construir un

rai per vorejar el llac. "Un rai -comenta

Pedro- de dos metres quadrats i amb la

qual ens movem amb la missió d'explorar
l'àrea des d'una altra perspectiva.
Trobem formacions colonials d'aigües
verdes microscòpiques que semblaven

gelatina verda flotant en certes parts de
la riba. Intentem pescar amb l'equip que
teníem però la carnada era molt poca".

Després d'hores de reconeixement dedi
cades al gran llac, en Pedra i l'Edu deci
deixen anar a explorar el llac més petit.
Ja cansats inicien la tornada. La camina
da per tornar a Sorá dura unes 4 hores.
Però hi ha una opció més ràpida i directa,
fer servir les rutes de petits autobusos

que passen a prop del Picacho i que sur

ten directe a la carretera principal a

Interamericana. Però està clar que això li

robaria tota la aventura a la excursió ...

Pel nostres aventurers el camí de tornada
havia dè tenir un altre rumb, encara

necessitaven una petita dosis de aventu

ra. Llavors decideixen sortir pel camí vell
de les muntanyes que arriba al turó La
India Dormida. Per la forma que té aquest
turó sembla una dona jove i bonica dor
mint despullada i de perfil. A la tornada,
els amics travessen petits poblets que no

surten en cap mapa, rius i trossos de
selva. "Les reserves d'aigua s'anaven
exhaurint - comenta Pedro- així com

també les nostres energies. No quedava
res per menjar i l'única cosa que es veia
eren les Guarichas, però de certes caso

tes de muntanya que s'il-lurninaven amb

espelmes. Així doncs, decideixen seguir
una drecera i després de caminar dues

hores, arriben al poble del Valle de Antón
on hi ha el puig de la India Dormida. Però
com que estan molt cansats decideixen
tornar a la ciutat i deixar la visita de la
India per una altra excursió.

Com a cloenda final, els nostres aventu
rers fan 28 quilòmetres de baixada i a 2/4
d'una de la nit arriben a la parada de la
Interamericana per agafar l'autocar de
tornada.

La paret del Picacho de San Caries, ens

anima a en Pedra, a l'Edu i a mi mateix a

pujar en alguna altra ocasió per endinsar
nos al repte de abrir una via d'escalada
en roca, doncs la seva pedra grisosa i el
seu bosc verd i salvatge prometen una

espectacular trobada de vida a l'aire lliure.

Ral per travessar eillac
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Ludwig Purtscheller de Salzburg al sostre d'Alemània

A les primeres hores del matí del 6 d'oc

tubre de 1889 Ludwig Purtscheller i el pro
fesor Hans Meyer superaven els forts pen
dents de neu de la cota 5.500 del

Kilimanjaro, que dos anys abans van fer

recular Meyer en el seu intent de ser el pri
mer en pujar-hi. A dos quarts d'onze del

matí assolien el punt més alt (pic Uhuru,
5.895 m) del cràter principal (Kibo), que van

anomenar kaiser Wilhelm Spitze. Estem en

plena època colonial, i aquest territori for

mava part de l'Àfrica Oriental Alemana, i

per tant el Kilimanjaro era el sostre
d'Alemània. L'expedició de 1889 estava for

mada per 17 persones, i entre elles hi havia

el guia local Yohani Kinyala Laudo, que
diuen que va viure 124 anys.

Ludwig Purtscheller (Innsbruck, Àustria,
1849 - Berna, Suïssa, 1900) va ser profes
sor de diferents escoles d'educació secun

dària de Graz i Salzburg. Fou un dels

Gavarrera
Família: Rosàcies
Espècie: Rosa canina

El roser silvestre, conegut vulgarment
com gavarrera, i en castellà com a escara

mujo, és un arbusts caducifoli molt espi
nós de fins a 3 m d'alçada. Presenta unes

branques llenyoses de color verd, sarmen

toses i pèndules, completament recober
tes per uns agullons molt durs i corbats.

El nom d'aquesta planta, Rosa canina

segons alguns autors vindria donat per la

semblança entre els seus agullons i els

ullals dels gossos. Altres pensen però, que
es degut al fet que antiguament s'utilitzava

per a tractar la ràbia.

Creix a àrees amb clima temperat a la
terra baixa i a la muntanya mitjana, i es pot
trobar a boscos, a les bardisses de les
vores de camins i a les ribes d'alguns rius.

Les fulles són compostes, alternes, pinna
ticompostes, peciolades i de disposició
esparsa. Tenen dos o tres parells de folíols
dentats ovats i a la base de les fulles apa
reixen dues estípules soldades al pecíol.

Les inflorescències són flors solitàries i ter

minals, encara que, a vegades, les trobem

disposades en grups de 2 o 3 flors. Són
flors hermafrodites, actinomorfes i pentà-
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millors coneixedors dels Alps, havent fet

més de 1.700 cims. Va ser company d'es

calada dels germans Zsigmondy (Otto i

Emil) i de Karl Blodig (el primer que pujà
tots els 4.000 dels Alps). Va escriure guies
turístiques i de muntanya de Salzburg i els

Alps austríacs.

D'entre les seves ascensions, sempre
sense guies, destaquen la Cima Piccola di

Lavaredo, la travessa de les arestes de la

Meije, la travessa del Cervino, el Monte

Rosa pel corredor Marinelli, el Bietschhorn

per la cara sud i molts cims dels Alps aus

tríacs com el Mandlkogel, el Konigsspitze o

l'Acherkogel. L'any 1891 formà part de l'ex

pedició de Gottfried Merzbacher al Caucas,
on pujà cims de més de 4.000 metres com

el Dongusorun, el Tebulos, el Diklos o

l'Elbrus (5.642 m). Morí mig any després de

patir un accident en caure en una rimaia

quan baixava de l'agulla del Grand Dru.

Diferents topònims ens el recorden com:

l'Agulla (3.478 m) i el coll de Purstcheller al

plateau de Trient, el corredor de
Purstcheller a les Denti d'Ambin (3.372 m)
o el pic de Purtscheller (5.148 m) al cràter
Mawenzi del Kilimanjaro.

Manel Canales

El fruit és conegut pels seus efectes

astringent, antidiarreic i diürètic. A més a

més, té una gran quantitat de vitamina C i

per això s'utilitza per a la prevenció de
refredats comuns. També diuen que la
infusió de pètals de rosa és un bon tònic

per a la pell, i un bon remei contra l'acne

juvenil. També és conegut l'ús d'aquesta
planta per a la preparació de confitures,
vins i perfums.

Lluls Catasús

meres, de color rosades o blanques, grans
de fins a 5 cm de diàmetre amb nombro
sos estams i sèpals. Floreix de maig al

juny i els fruits maduren a finals d'estiu i

durant la tardor.

El fruit, anomenat cinoròdon o cinòrrodon
és de consistència carnosa, de color ver

mell intens, de forma ovoide, glabre, i pot
arribar fins als 2 cm.
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El Ped raforca bressol d'escaladors

Tot i la gran atracció que els Pirineus exer

ceixen sobre tots els muntanyencs catalans,
el cim més emblemàtic del territori català

possiblement no es trobi en aquesta impor
tant serralada, sinó uns quilòmetres més al

sud, aïllat entre dues serres prou interes
sants també: la del Cadí i la d'Ensija.
Evidentment, ens referim al Pedraforca.

El Pedraforca, situat al bell mig del Pre
Pirineu reuneix en ell mateix gairebé tots els

ingredients tant paisatgístics com tècnics

que podem trobar a la muntanya d'arreu del

Principat. La seva forma singular i esbelta

s'erigeix com un senyal d'identitat propi
quan apareix a l'alçada de Vallcebre tot

seguint la ruta habitual d'accés a la muntan

ya. Les seves formes són tan arrelades a la
nostra cultura que ningú no parla de les
seves puntes i coll, sinó que hom en diu

pollegons i enforcadura de la manera més
normal. Els seus vessants són tan rics i

variats que allotgen, alhora, des de l'excur
sionista més bucòlic fins a l'escalador més
valent. És per tot això i per altres considera
cions menys muntanyenques, que el
Pedraforca és quelcom més que una mun

tanya a casa nostra.

Però, el fet que revolucionà el món de l'es
calada al nostre país no és evident a prime
ra vista, cal anar-lo a cercar. Endinsant-nos

pels espessos boscos que donen lloc a la

baga del Gresolet s'alça per sobre les nos

tres espatlles la majestuosa paret nord.
Com un retaule barroc, aquesta paret capti
và la mirada d'aquells que ja havien ascen

dit els Pollegons per llurs rutes normals, tot
cercant una via directa d'accés al punt més
alt del massís. Aquest repte reuní a l'avant

guarda dels escaladors de l'època liderats

per un jove i ambiciós Lluís Estasen.

Estasen, de ben jove, ja havia demostrat les
seves qualitats com a esquiador de compe
tició i muntanyenc. Havia introduït la tècnica
del piolet i els grampons a casa nostra, i fou
el primer en donar-li l'orientació esportiva a

aquesta activitat, més enllà de les motiva
cions culturals i folklòriques que havien

caracteritzat I'exursionisme tradicional fins

aquells moments. Amb Estasen, arriba la

recerca de la dificultat per la dificultat, aque
lla tendència que ja feia temps que es prac
ticava a l'altra banda dels Pirineus, i passa a

la història com a pioner de l'escalada, l'alpi
nisme i l'esquí de muntanya a Catalunya.

L'exploració de la paret comença l'any 1922
amb l'ascensió de la canal Roja i la canal de
la Grallera, vies senzilles que serveixen per
reconèixer el terrenya la recerca d'una via

evident i elegant per arribar al Calderer, cim

que malgrat no ser el més alt per pocs
metres, s'aixeca dominant la paret. Des de
les canals més occidentals els intents es

desplacen cap a l'est buscant la màxima
verticalitat. AI 1924 l'atac a la canal de
Riambau es veu aturat per un mur infran

quejable. Decebuts, els escaladors opten
per una nova estratègia: al 1926 ascendei
xen al cim novament per la Grallera i, des

grimpen per les terrasses i arestes de la
cara nord, tot estudiant el terrenyen profun
ditat. Novament queden aturats a mitja paret
i es veuen obligats a remuntar altra vegada
fins al cim amb Estassen al capdavant i
escalant sense cap mena de protecció.

Dos anys més tard, el30 de juny de 1928, la

cordada formada per Josep Puntas, Josep
Rovira, Jafre Vila i Lluís Estasen es prepara
per a un nou atac. A les 6 del matí surten del
Santuari de Gresolet decidits a completar
els 200 metres de paret que els manquen
per encadenar. A poc a poc, van guanyant
altura per pendents abruptes, canals des-

compostes i terrasses herboses fins al coll
del Dit. Des d'aquest punt, i per estalviar-se
la canal de Riambau, ataquen un esperó
poc evident que els portarà fins a un mur

extraplomat que els barra el pas. És allí on

la intuïció, i experiència d'Estasen, el porten
a obrir un exposat flanqueig que esdevindrà
la clau de tota l'ascensió. Han calgut 6 hores

per a superar aquests 200 metres inèdits. A

partir d'aquí el terrenyes fa més amable i, .

per llastres ja conegudes, assoleixen la

punta del Calderer. Queda oberta així la via
Estasen a la paret nord del Pedraforca, i
sense haver clavat cap pitó.

Actualment la via Estasen al Calderer és
considerada una via d'iniciació de 600 m de
desnivell, AD, 6-8 h, on n'hi ha prou amb

portar un joc de tascons, alguns friends i

bagues, però la seva ascensió encara

requereix aquella dosi d'aventura caracterís
tica dels itineraris de l'escalada clàssica, i

permet alhora conèixer una de les pàgines
més importants de la història de l'escalada a

casa nostra.
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Qui té peus...

Qui té peus ... pot arribar a quaisevoilloc. En un món dominat pel
soroll, el trànsit, les presses, la contaminació, la comoditat

absurda, el mal humor, l'aclaparament i I'estrés, sembla inimag
inable pensar en una alternativa com a mitjà de transport o de
lleure que escapi de les mans dels senyors del petroli. Si parlem
de sostenibilitat, la bicicleta també entra en els nostres paràme
tres. Però volem arribar una mica més lluny. No parlem tan sols

d'ecologia, sinó d'independència, de llibertat. Quin plaer sentir

arribar a una destinació gràcies únicament als teus peus.
Advertir que la voluntat retalla les distàncies. Que els teus peus
no es detenen en camins estrets. Que els teus peus resisteixen
les pujades més dures que farien tremolar qualsevol bicicleta.
Els teus peus són lliures, que no els deturi la comoditat.

Els dies 8 i 9 de maig es va celebrar, coincidint amb la lluna

plena, la XIII Marxa Ferroviària Dénia-Alacant, que voreja el tra

jecte del ferrocarril. 105 kilòmetres i 400 participants dels quals
tan sols un centenar arribà a la fi. Vint-i-tres hores per en davant.

Dénia. Gata de Gorgos, pa de pessic, teulada, mistela,
Benissa ... El vel nocturn no aconsegueix ocultar la bellesa
del paisatge alacantí. Els lots i les armilles reflectores ens

converteixen en cuques de llum desfilant per la obscuritat.
Sota la tènue llum de la lluna plena, les muntanyes i la boira

ens delecten amb el seu joc de disfressar-se de muntanyes
nevades. Una furgoneta recull als vençuts.

34 excursionisrne

Després d'una dura nit, ens espera I'esmorçar a Benidorm.

Els fisioterapeutes inicien la seva agraïda feina. Finestrat,
Vilajoiosa. Amb l'arribada del dia, el TRAM desperta de nou.

Les mirades de les persones que ens trobem a les ciutats

són plenes de sorpresa i incomprensió. Però les mirades

creuades entre maquinistes i senderistes són unides per la

complicitat i pel l'admiració.

Nombroses pujades i baixades ens separen de Venta

Lanuza, on menjarem. La Creu Roja resol, com pot, els prob
lemes físics que han sorgit. Bombolles i algun tendó mal

col·locat. Molts abandonen per una pluja efímera que acaba

de començar. Coveta Fumà i El Campello.

La nit arriba de nou i tanca un cicle circular i conclús. Són al
voltant de les deu. Nens, joves, adults i gent gran. El caminar

no té edat. Per als participants més grans i més joves hi

haurà guardons. Peus esgotats però feliços d'haver

demostrat del que són capaços. La flama interior que mai

s'apaga, la passió, ja voleteja nerviosa pensant en el compte
enrere de la XIV Marxa Ferroviària.

Web d'interès: http://mascarat.blogspot.com/

Text i fotografia de Raquel Andrés Durà



sabilitat civil i d'Accidents per als participants (federats i no

federats) durant les activitats coordinades per l'ECEM. Els

guies estant titulats com a Tècnics Esportius i Tècnics
Superiors en les diferents modalitats Esportives Guies d'Alta

Muntanya UIAGM. L'ECEM proposa la collaboració en els
cursos d'esportistes dins de la programació de la UEC en con

cret ofereix la direcció dels cursos de la UEC als Pirineus de la

Ribagorça i la participació de, com a mínim, 1 professor/guia
ECEM amb titulació oficial. Les tarifes d'aquestes col-labora
cions s'acordaran en cada cas. Preparació d'un programa de
Formació Contínua en Muntanya, exclusiva per als socis de la
UEC, amb realització entre el Barcelonès i El Pont de Suert.

Descomptes especials per a grups de la UEC en activitats de
muntanya, descens de barrancs, monogràfics d'escalada,
alpinisme, escalada en gel, etc ... ). Disponibilitat del professo
rat de I' ECEM per desplaçar-se a les diferents UEC's per
impartir cursos.

Escola catalana d'esports de muntanya
La nova Junta Directiva de I'UEC està impulsant serveis i pro
ductes dels quals se'n puguin beneficiar els socis de la UEC .

ECEM ofereix activitats guiades per als socis de les UEC's
amb un 18 % de descompte i, 18% de descompte en les
activitats del programa anual del catàleg de l'ECEM, Guies
d'Alta Muntanya UIAGM.
L'únic requisit: ser soci de I'UEC i mostrar el carnet vigent de
I'UEC

Amés:
L'ECEM aporta espais de l'ECEM a Pont de Suert per a les
activitats de la UEC: aules amb mitjans audio-visuals, rocò
drom cobert, material per desenvolupar els cursos sense cost

addicional, transport per als alumnes des de Pont de Suert a

les zones de pràctiques. L'ECEM editarà dossiers i diplomes
per els alumnes i clients amb l'anagrama UEC - ECEM per a

les activitats realitzades. L'ECEM oferirà opcionalment allotja
ment a Pont de Suert per als socis de les UEC's a preus pref
erencials (entre 25 ? i 37 ? la pensió completa en Hotel i

Hostal, segons temporada, preus any 2009). Totes les activi
tats estan cobertes per una pòlissa d'assegurances de respon-

Interessats
Posar-se en contacte amb el representat del ECEM Sr. Conrad

López Tel: 902 275 285 Fax: 973 69 08 31
e.mail: ecem@wanadoo.es

...)
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Pobles de la cerdanya
(Segona part)

Seguim amb el repàs del significat dels noms dels pobles mono

síl-làbics de la Baixa Cerdanya del número anterior de la revista
Excursionisme.

Das: Poble que forma municipi situat a ponent d'Alp. El nom Das,
segons els especialistes, podria derivar d'una arrel bascoide. O bé,
també, de la paraula àrab (>AL-ADÀD), que vindria a significar els
sòcols o costats, fent una possible referència al fet que Das està
situat en una dels costats de la Tosa, muntanya prominent que és
l'element geogràfic més remarcable del municipi.

Ger: Poble de la solana a mig camí de Puigcerdà i l'estret d'Isòvol,
lloc on s'acaba la plana ceretana i el riu Segre s'engorja. El nom del

poble podria derivar de l'arrel basco ide (>CAR) que significa pedra.
En una altra hipòtesi podria venir de les arrels (>AGIRR) o

(>AGERR), que significa lloc obert. En una darrera suposició Ger

podria derivar del mot àrab (>AL-JARI), que vindria a significar riu
fluent.

Lles de Cerdanya: El poble de Lles, que constitueix municipi,
està a mig vessant entre Martinet (al fons de la vall i al costat del
Segre) i la Tosa Plana de Lles (que amb 2.916 m d'altitud és el

segon cim més alt de la comarca, després del Carlit amb 2.921

m). El topònim podria derivar del basc (>LEIZE), que significa-

per Ramon Boter de Palau

ria abisme o caverna. El primer nom conegut del poble és el de
Lesse, quan en un document medieval se'l cita com a parròquia.

Nas: Nas és un poble del municipi de Bellver de Cerdanya situat al

peu de la Serra del Cadí. El nom de Nas es relaciona amb l'arrel

(>IN AQUIS), que vindria a significar vora de l'aigua.

Pi: El poble de Pi, situat a gairebé 2 km a llevant del poble de Nas,
també pertany al municipi de Bellver de Cerdanya. La menció més
antiga del lloc, de l'any 948, fa referència al Rivo de Pino. A l'any
982 eilloc s'anomena Pinum i ja en el s. XI se l'anomena WI/a Pino.
Amb aquest nom i amb la presència de pins a tot la comarca el sig
nificat del nom d'aquest poble, en principi, no té equívoc.

Urtx: Poble del municipi de Fontanals de Cerdanya, està situat al
final de la carretera de la Collada de Toses per la banda de la

Cerdanya. Aquest topònim, segons els experts, provindria del bas
coide (>UR), que vol dir aigua. El nom, per. tant, estaria emparen
tat amb el topònim Urgell.

amb la coNaboració del Centre de
NormalitzaCió Lingüística de Barcelona

DelegacIó de l'Eixample
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�tellers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
dimarts i divendres de 20 a 23 h

CI Trilla 18
Metro L3 Fontana

.'



�Castell de
RQquefixade i
el Roc de Marot
Pays d'Olmes
tCIEii1211 2h15 a 2h 30 min

1:=·�240mr::Ij • Cap dificultat, si de cas alerta amb l'orientació

Dlir:1lliri.1II Excel·lent G/re d'Étape de Roquefixade, Brigitte Périlhou. 0033
056 030136
••• Tot l'any
• •• • • Rando éditions núm 7, Haute Ariège, a Esc. 1 :50.000 o bé

Foix- araseon -sur-Ariègea Esc.1.25.000.IGN Top 25 núm 2147 ET.
: • ti •• Randonnées en Pays Catharede Jacques Jolfre. Rando
Editions

Q(i:l!!:'!.(?]l-111 cal anar a Puigcerdà i pel coll de Pimorent baixar la N20
passant per Ax i Tarascon. Passat Tarscon comença una autovia cap a
Foix on haurem d'agafar el trencall cap a Perpinyà i Lavelanet 0117.
Passat Celles hi ha un trencall que indica Saint Cirac i Roquefixade, de
fet veiem el castell des de la 0117. Abans de Nalzen hi ha un segon
trencall i encara un tercer passat Nalzen (carretera la D9A)

� Volta als Mallos
de Riglos
Hoya de Huesca

EQt?1ffib-1!Ii + 400 m

c[!IIJti¡!IIli·D Mitjana, cal anar amb cura de no caure al camí de la Visera

C(imI!. Refugio de Riglos dintre del poble. Telèfon: 974383051

�1!l;J� tot l'any, però és preferible evitar la calor de l'estiu.

• •• • • El Reino de los Ma//os, Esc. 1 :40.000 . Ed. Prames.

: • •• • • La guia excursionista que acompanya el mapa esmentat

que segur que podreu comprar al mateix poble o al refugi de Riglos.
Revista Pirineos núm.69 o Caminarnúm. 49.

��� De Huesca prenem la A-132 direcció Pamplona. Després
d'Ayerbe, i de Concilio trobem el trencall de la Hu-310 que en 8
quilòmetres porta a Riglos.
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�Serrade
Sobremunt i
el Gorg Negre
Osona

tC:tilimll4 a 5 hores

I:@tmnm-IIII+/-370m
• .' Cap dificultat tècnica. La manca d'una cartografia acurada
dificulta la orientació en certs punts.

•• • tot l'any, particularment bells són els tons de la tardor.

• •• • • Lluçanès, Esc.1 :40.000. Ed. Alpina.
'-'f.:¡�� Per la N-152 hem d'anar a Sant Hipòlit de Voltregà i,

d'aquesta població, hem d'anar a sortir per la BV-4608 en direcció a
Sant Boi de Lluçanès. Superada la pujada de revolts al sector de la
Trona fem cap al Collet de Sant Martí a 876 m. Allí mateix prenem el
trencall cap a la BV-4607 fins al nucli de Sobremunt.



Itinerari que és un petit regal, amb un castell,
un cim, una cova, i un poble encisador al

menú, tot en poc més de dues hores. A mida

que ens apropem al poble ens adonem que
forma un conjunt amb el castell, que el domi

na, i amb el petit massís rocallós que li fa de
teló de fons i que ens disposem a recórrer.

Roquefixade és un poble petit i encisador

amb una bonica font a la plaça i amb la Gîte

d'étape com a únic punt de restauració.
Sortim per l'evident camí que condueix al

castell. Trobem prats i vaques pasturant
mentre fem la volta al puig rocallós on hi ha
encastat el castell. Es un camí ideal per fer
amb canalla. Arribats al castell (20 min) que
és un niu d'àligues, accedim a l'interior del

recinte enrunat. Data del 1034 i domina el

Pays d'Olmes, comarca natural del departa
ment de l'Arieja. Als nostres peus tenim el

poble i ara entenem més bé la geometria dels
seus carrers. Fins a finals d'abril, la neu

cobreix al sud el massís dels Monts d'Olmes
dominat pel Sant Barthélemy i el Soularac.

Distingim també el castell de Montsegur
traient el cap sobre el seu pitó de roca anom

enat el Pogo Per un corriol evident sobre prats

Riglos és un univers únic, vertical, màgic,
encisador, vertiginós i segons com, un viatge
al passat. Seria un error pensar que tot això
només està reservat als escaladors. A Riglos
també hi ha lloc per als excursionistes.
Proposem aquí l'itinerari amb majúscules que
ens permet als qui no ens enfilen per les

parets una millor aproximació a aquest racó
insòlit del Prepirineu. Sortirem del poble per
la pista que encara l'aïllat Mallo Firé per sota
el Mallo Pisón (del que se'n desprèn la car

acterística agulla del Pura). La pista ens

introdueix a un circ tancat per baix pels dos
mallos esmentats. Descobrim així la
ombrívola cara nord del Pisón. Quan s'acaba
la pista, un camí entre matolls puja tot

seguint marques de PR (que van al poble de
la Peña). Als 30 minuts en el descompost coll
del Firé trenquem a la dreta mentre seguim
pujant entre matolls, boixos i alzines. El camí
finalment s'aplana, domina aquest circ i
arribem a una nova bifurcació ara cap amunt
i a l'esquerra, a la que retornarem més tard.
De moment, seguim rectes per endinsar-nos

als mallos. Fem cap al coll del Mallo Pisón
on per una dreta i descomposta canal entre
el Mallo Blanca i el Colorada podríem baixar

Una pista surt d'un darrer revolt tancat abans
d'entrar al poble, planejant per conreus, que
porta en menys d'un quilòmetre a travessar de
nou la carretera. A l'altre costat emprenem una

pista asfaltada, que planejant en direcció E, ens

acosta, entre camps i boniques masies, a l'es

glésia de Santa Llúcia de Sobremunt, a 950 m,

punt culminant de la petita serra de Sobremunt.
L'església és al costat d'un habitatge privat.
Fent la volta per llevant trobem un fantàstic
mirador penjat sobre el cingle que domina la

par alta de la comarca de Osona. Més al nord,
carena enllà, veiem l'església romànica de Sant
Salvador de Bellver. Sortim del mirador per un

corriol dintre del bosc que arriba a passar pel
cantó del cingle (E), per acabar retornant a la

pista sense asfaltar que recorre la serra de

punta a punta. Pista enllà, fem cap al lloc més
bonic de la ruta: un allargassat cingle a l'extrem
del qual s'alcen l'església romànica de Sant
Martí Xic i, sobre un turonet dominant el poble
de Sant Hipòlit, les runes del castell de
Voltregà. L'església està reconstruïda però del
castell, que intuïm petit, només en resten la
base de 4 parets. Tornats a l'inici del cingle,
trobem un pal indicador que ens mostra la baix-

fem cap al Roc de la Lauzade de 994 m i,
seguint carena enllà, cap a l'E, fem cap al
Roc de Marot de 1.001 m (50 min), on culmi
na el petit massís on som i on les vistes s'am

plien encara més. Seguim el corriol que
comença a perdre altura fent ziga-zagues din
tre d'una fageda i encara el nord. A la cota

930 m enllacem amb un gran camí evident (it.
vermell al mapa 1 :25.000), el seguim a la
dreta. AI cap d'uns 4 a 5 minuts trobem un

camí que gira marcadament a l'esquerra
amb marques de pintura groga i que
seguim. Seguint el camí on som �
tornaríem a Roquefixade en 35 min.
Baixant pel camí al cap de 10 minuts
trobem clavat a un arbre l'indicador a

la "Grotte de l'Église Catholique" que
trobem un centenar de metres més
enllà sota una paret de roca. Es
tracta d'un avenc amb una gran
sala on es refugiaren els catòlics
durant la Revolució Francesa. Té
una entrada en rampa relativament
senzilla però perillosa amb el terra mullat.
Retornats al camí sortim del bosc en un coll

que domina una granja i uns prats. Ens hi

al poble de Riglos. Però si hem vingut aquí
és per agafar el corriol que, arrapat a la roca

i sense perdre altura, fa la volta als mallos

des del N per contornejar-los cap a l'E.
Atenció! no és difícil, però és estret i una

eventual caiguda seria mortal. El corriol

sabre roca nua desemboca a un petit
bosquet on de nou unes fites marquen el
camí cap a la Visera sobre un terreny de

roca descomposta molt semblant a la que
trobem a Montserrat. En pocs minuts ens
trobem en un lloc esglaiador: la Visera. Es un

Mallo extraplomat que domina el poble de

Riglos 250 metres sota els nostres peus.
Retornem al segon coll i, a l'anterior bifur

cació, que ara encarem a la dreta. El camí

segueix guanyant altura fins arribar a una col
lada àmplia prop de la cabana de Campo
Roseta que pot fer d'aixopluc en cas de pluja.
Sobre el coll hi ha el mirador d'Espinable,
amb una taula d'orientació que domina la
comarca de la Hoya de Huesca, hem pujat
pel seu circ i del riu Gallega sentim la cridòria
dels qui hi fan ràfting. D'aquí, per bon camí,
iniciem el descens, més llarg que l'anterior,
que va a passar entre el Mallo Colorada i el
Mallo Frenchín. El camí fa finalment cap a

adrecem cap a la dreta i enllacem amb una

pista (GR Sentier Cathare) uns centenars de
metres fins a l'entrada de Coulzonne. Allí de
nou trenquem en marcat gir a la dreta per
reprendre una pista, que en 30 minuts ens

porta de nou a Roquefixade, passant per un

monument memorial a 17 resistents morts

pels alemanys l'estiu del 1944.

Pasqual Garriga i Martí

Grotte de l'Église
Catholique

una pista que en un quilòmetre en direcció W
ens retorna a la part alta del poble.

Pasqual Garriga iMartí
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.... Colorado
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ada cap a la Riera de Sorreig. Per un camí evi
dent i que no apareix al mapa, davallem cap a

sota el cingle, el resseguim per la base i final
ment seguint el curs de la vaileta on som. Fem

cap a una gran pista que uneix masos d'aquest
sector. Seguint la pista cap a I'W trobem la font
del Puig Pelat per on passen el GR3 i el

�R C-49_ Sender de Voltregà. Puigpelat �V-4607• •

es tambe el nom del que sembla un
•

'-'
-,

centre de cria de cavalls pel que 04· ••••

passem a tocar. Poc més enllà Sobremunt ;" \.

creuem sobre la riera de Sorreig i ...... \'�anta Llúcia

quan la pista comença a guanyar l... (950m)

altura trobem a mà dreta l'indicador La Conjunta.' [ \
del Gorg Negre. Baixem a la riera i en

. !..

\
uns centenars de metres fem cap a )
aquest gorg, indret d'insòlita bellesa domi-

Gus¡)neda \
nat per una bonica cascada en cua de cav- 00 1
all. En retornar no pugem a la pista i seguim \
riera avall fins on s'ajunta amb el Torrent de Torrent t. ...

l'Infern, on un camí ben indicat ens fa guanyar del'lnlem,.... .... ..,

altura cap al N. A més, enllaça amb un camí
.....

( (i...
planer que momentàniament resseguim cap al

'
.... : .)

sud, fins que revoltem un cingle i de nou .:

enfilem el N. Es un bonic corriol que domina el J
Torrent de l'Infern. A la masia de Guspineda

GO'9 N:�:� .....,/
<>

esdevé pista. La seguim passant per la masia
de la Conjunta i acabem enllaçant amb la pista
asfaltada que al matí ens ha dut a Santa Llúcia,
per on tornem a Sobremunt.

Pasqual Garriga iMartí

(Sani Hipòlit de
Voltregà)



Cinema i Muntanyes
Joan Salarich Madorell

Fundació Festival de Cinema de

Muntanya de Torelló, abril 2009

230x160 mm; 221 pàg. color

Aquesta és la història d'una gran aventura exitosa. La

trajectòria del Festival Internacional de Cinema de

Muntanya de Torelló és impecable: amb la vocació de fer

les coses ben fetes, sempre progressar, però mantenir-se en

la vila nata!, a! cap de 25 anys gaudeix ara d'un ampli
reconeixement mundial. Però aquesta és només la segona

part de la història; la primera meitat delllibre està dedicada

a repassar la relació entre e! cinema i la muntanya. Des del

coneixement de primera mà del director de! certamen

podrem revisar l'evolució de l'admiració de la muntanya
transmesa a filmació en formes que han anat canviant.

er Marc Janeras i Casanova

Montserrat Rock Climbs
Josep Castellnou i Xavier Riera

Ed. Rocktopo, 2009

210x150 nun; 123 pàg. color

A vegades ens preguntem què passarà amb els llibres impresos en

paper si tant va avançant e! format digital. I la mateixa reflexió és

aplicable a les guies de muntanya i d'escalada. Cada cop busquem
més la informació via web i no ens recordem d'anar a la

biblioteca de l'entitat a veure què trobem. Hi ha, però, alguns
exemples de convivència curiosos. Aquest n'és un: Montserrat

Rock Climbs és el segon nom que porta el web

www.rocktopo.corn, on podem trobar un bon grapat de

ressenyes d'escalada montserratina. A través d'aquest web es pot

adquirir i descarregar en format PDF les guies d'escalades

dividides en regions de Montserrat. De moment en són 6

editades en cata!à, castellà i anglès. Aquesta guia editada en paper
facilitarà e! portar la informació a la motxilla i recull dues de les

zones: Sant Benet i Gorros.

Las luces del gran norte
Carles Gel
Ed. Davino, març 2009

210x160 mm; 125 pàg. color

És facil pensar un simple joc de paraules que lligui e! cognom de

l'autor i e! medi per on es mou, però no és tant facil arribar a

fer-se càrrec de! vincle emocional que hi ha forjat a través de les

hores que hi ha passat contemplant un horitzó infinitament
blanc. I és que Carles Gel fa dotze anys que se sent

definitivament atrapat per la bellesa d'aquests territoris tant

inhòspits.Arrencant amb un pròleg a càrrec d'un gran amant de

l'exploració polar, Sebastián Álvaro, aquesta narració vol
traslladar-nos a un món d'aventures àrtiques viscudes en nou

viatges al que anomena Gran Nord.
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per "SPOTY"

Aquesta serra és un contrafort de les serres interiors del Prepirineu
català. Està formada per una allargada carena rocosa que s'eleva
fins als 1.850 metres i està envoltada de boscos de pi i matollar

baix. De totes maneres, contestar aquestes preguntes us pot aju
dar a trobar el seu nom, i no cal dir que la majoria de les respostes
les podreu trobar dins de la revista.

1. El cim més alt d'Amèrica

2. Una vall oblidada situada a la comarca de l'Ait Urgell i regada pel riu Perles

3. Poble del municipi de Fontanals de Cerdanya, el seu nom prové
del bascoide i voldria dir aigua
4. Roser silvestre, conegut vulgarment en castellà com a escaramujo
5. De nom Lluís, gran escalador de la paret nord del Pedraforca

6. Junt amb Hans Meyer van aconseguir la primera absoluta al

Kilimanjaro (1889)

1.•••••••••
2.••••••

3.••••
4.•••••••••

5.•••••••
6.••••••••••••

Solucions del Concursionisme 351:
1.Reboul 2.Pirena 3.Cape Cross 4.Pla de l'Estany 5.Parrot 6.Muixing 7.Canicross 8.Namibia PARAULAAMAGADA: RESTANCA

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30
de setembre, el nom del lloc de la fotografia a l'adreça electrò
nica del concurs: concurslonlsme@excurslonlsme.cat indi
cant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un

correu electrònic per participant. Entre les respostes correctes
se sortejarà un lot de llibres de muntanya valorat en 30 euros.

En el proper número de la revista sortirà publicat el nom del
lloc i el guanyador.

40 excursionisme

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 351) correspon
al refugi de Restanca, propietat del Conselh Generau d'Aran, però
integrat a la Xarxa de Refugis de la FEEC, situat a 2.010 metres
d'altitud al costat dret de la presa de la Restanca dins del Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El guanyador del
concurs és Ramon Barella i Miquel, enhorabona. A la pàgina web
de la revista www.excurslonlsme.cat podreu consultar les res

postes a les preguntes del número anterior.



La tradició és més que experiència,
és la determinació de fer el treball amb excellència.

A Aleu hem invertit en la més avançada tecnologia
per a aconseguir la màxima qualitat en tots els serveis.

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

ALEU%
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QUALITAT

Zamora 45-47, 1 er 1 a/ OSOOS - Barcelona Tel.: 93 300 10 07 Fax: 93 4SS 4S S7 I aleu@aleusa.es www.aleusa.es

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
-Solució KD:

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus
de materials
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et
lliurem el material entre 6 i 24

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 93713 3404

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



i
Diputació de Lleida
----

Patronat de TUrisme

www.lleidatur.cat


