
Ruta del Califato en BTT

-

El desert del Namib en bicicleta
. -.. . - _-..

.

.,J .J..'_�_� -�'_cr.:....
-

.. -4 , "oJI to' .'"..,;

A la recerca de pins monumèntals

Viatge sardanista a Síria i Jordània �



UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
AGRUPACIÓ ESPORTIVA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 5761r 2a 08011 Barcelona Tel. 934543247 - 93 32311 93
www.uec.cat • e-mail: unexca@terra.es

Membre de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1r 2a

Telèfon 93 454 58 55

08011 Barcelona

www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53
Telèfon 933325494 - Fax 93 331 10 12

08014 Barcelona.

www.uecsants.org
uecsants@uecsants.org

OLESA
Vall d'Aran, 2 -Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa
uec@olesam.com

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

TelèfonlFax 93 358 3740

08031 Barcelona
www.uechorta.net

secretaria@uechorta.net

MATARÓ

Nou,29
Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró

www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA

Encarnació, 131-133

08025 Barcelona

Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

BAGÀ

Raval,18
08695 Bagà
Cunill.joan@gmail.com
www.uecbaga.org

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 97744 32 71

43500 Tortosa

www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos

08820 El Prat de Llobregat
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

VALL DEL TENES

Barcelona, 25

Telèfon 938416450

08186 Lliçà d'Amunt

uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Refugis:

LA MOLINA - (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646744669·972145107

www.xaletuec.cominfo@xaletuec.com

REBOST - Bagà
Anna i Jordi - Tel. 608 736 714 - 937591 234

www.refugirebost.cat info@refugirebost.cat

CARO 'PEPITO ANGUERA"- Alfara de

Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 80 88 16 - 977 267128

LES CLOTES - Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC - Serra de Rubió

Guillem Claveria - Tel. 686541983

CINQUANTENARI - Baborte - Vall ferrera
Lliure

MATARÓ - Vall de Gerber - Lliure

GARRAF - Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 933 325 494

GRÀCIA - Vall d'Airoto - Lliure

Terrenys d'acampada:
CARO - Alfara de Carles, els Ports

Rocòdroms:
UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ, BAGÀ,
TORTOSA I VALL DEL TENES

COM COL'LABORAR AMB EXCURSIONISME

Les persones que vulguin col'laborar amb els seus treballs o

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte

amb el Consell de Redacció per proposar prèviament el tema, les
dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.
Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

d'ajustar a l'espai acordat prèviament amb el Consell de Redacció

(mai sobrepassaran els 12.000 caràcters, espais inclosos) i poden

ser retallats i adaptats a criteri dels responsables de la revista;
s'han de lliurar amb suport informàtic i, en cas de no serpossible,
mecanografiats; els articles aniran encapçalats pel títol i firmats

pels seus autors; s'hauran d'adjuntar entre 4 i 12 fotografies
enumerades (preferiblement en diapositiva) i amb els

corresponents peus de fotografia; si les imatges són digitals, cal

que tinguin una resolució mínima de 300 dpi a mida real; la resta

de material gràfic (croquis, mapes, etc.) caldrà que també vagi
enumerat i identificat.

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2

08011 Barcelona

Correu electrònic:
excursionisme_uec@yahoo.es



Núm.355

Març-Abril 2010

Editat per: Unió Excursionista de

Catalunya

Dlreccl6: Jordi Martorell

.-

I.

CQ

E
::l
CI)

SUbdlreccl6: Marc Janeras i Lluís Catasús

Consell de Redaccl6: Concepció Arnau,
Francesc Brugulada, Lluís Catasús

Pasqual Garriga, Ramon Pascual, Bernat

Ros, Eduard Soler i Joan M. Vives

Redactora: Jordina Tarré

CoI·laboradors: Manel Canales, Joan
Domènech, Isidre Juvé, Toni Llovet, Zaida
Peris i Ramon Soriano

Disseny: Eisa Camí

Reproduccl6 digital: Tren estudi gràfic

Produccl6: Aleu. S.A.

Fotografia portada:
Rectes inacabables al Namib
IsidreJuvé

� Assessorament lingüístic: Centre
de Normalització UngOlstica de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excursionisme

és membre de:

tit M''''''''O

DECULTVlI.A

-

OIRECCIÒN GENUA!.

����
'( BlWOJECA.S

Pàgina web
Manteniment de la pàgina web:
Maite Sastre

Prohibida la reproducció total o parcial dels tex
tos i fotografies publicades a la revista sense

l'expressa autorització dels autors.

Els articles publicats a excursionisme reflecteixen

només l'opinió dels autors, no forçosament la

de la UEC.

Preu exemplar:

D'aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars

4111 12/15
A la recerca de pins
monumentals
J. Domènech

Viatge sardanista a Síria i

Jordània
R. Soriano

16120
TransNamib'08
El desert del Namib en

bicicleta
I. Juvé i Z. Peris

22130
Ruta del Califato en BTT
T. Llovet

editorial 3 / SMS muntanya 32
retalls de muntanya 33/ notícies i activitats 34/ llengua i muntanya 35

ressenyes 37 / novetats editorials 39 / concursionisme 40



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

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 períecció.

El/udicúJ
Tecnologia
QUALITAT

ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

Zamora 45-47, 1 er 1 a/ 08005 - Barcelona Tel.: 93 300 1007 Fax: 93 485 48 87 I aleu@aleusa.es I 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

It)
....

I

U.
�
-

z

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: 93 713 3404

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCAlADA
EXCURSIONISME
ESQuí

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



excursiorusrne �_u(·]iml

Imprudents!
per Pere Sauret, president de la UEC

La recent decisió del Govern de la Generalitat de cobrar els rescats en muntanya que es

derivin d'una conducta imprudent o negligent ens proposa indirectament una sèrie de
reflexions sobre la manera amb què les persones s'aproximen actualment a la

muntanya.

És de tots coneguda la circumstància que la gran majoria dels rescats realitzats en el
medi natural (tant en nombre absolut com en percentatge relatiu) correspon a activitats
de baixa dificultat, realitzades en zones força freqüentades i assequibles. Deduirem

d'aquest tetque l'accidentalitat està enormement relacionada amb la preparació física i

tècnica de l'excursionista, més que amb la dificultat de l'activitat que realitza.

Ara fa uns vint o trenta anys una sortida de cap de setmana per alguna de les valls més

salvatges del nostre Pirineu podia representar una situació de major aïllament que la
realització actual d'un recorregut per les zones més concorregudes de I'Himàlaia del

Nepal, per posar un exemple. La tecnologia actual (telefonia mòbil, GPS, etc) i la

senyalització exhaustiva d'algunes zones de muntanya poden crear en la persona poc
experta una falsa sensació de seguretat, de control de la situació que, en circumstàncies
adverses, ràpidament pot esdevenir il·lusòria. La gran propaganda mediàtica ponderant
les bondats de les activitats a l'aire lliure ha portat a un nombre creixent de practicants
cap a muntanyes, gorges i camins.

Aquest conjunt de fenòmens socials i tecnològics ha tingut com a conseqüència una

disminució considerable del risc absolut que comporta l'aïllament en alta muntanya,
però, simultàniament, també una dràstica minva de la preparació tècnica i psicològica
davant les dificultats d'una gran part de les persones que practiquen aquestes activitats.

Sembla sensat recuperar l'equilibri anterior, propiciant, i potser exigint, una millor

preparació dels excursionistes als quals, llavors sí, se'ls podria demanar responsabilitat
sobre la manera amb què aborden el medi natural. Creiem que els clubs excursionistes
tenen aquí un paper decisiu a jugar en l'àmbit pedagògic i d'assessorament dels

organismes públics.

Aquest reconeixement de la formació com a valor fonamental podria fins i tot propiciar
que els practicants més preparats, amb sòlids coneixements i àmplia experiència,
continuessin l'esperit més genuí de l'alpinisme amb agosarades gestes, renunciant

puntualment a l'ús de la tecnologia en benefici de sensacions més autèntiques, sense

ésser titllats d'imprudents per aquesta societat tant individualista, però alhora tant crítica
amb els diferents.

No tot
,

es neu
Encetem els últims dies d'hivern i l'inici de la primavera una època blanca per
excel·lència. Potser per l'excés de males notícies en aquest medi en aquest número de
la revista Excursionisme hem deixat la neu un xic a banda per proposar-vos activitats
molt dispars entre elles. Des de l'exotisme de la BTf pel continent africà, fins a un viatge
cultural pel Pròxim Orient, seguit d'un parell de rutes per gaudir de l'ombra i la bellesa
dels arbres monumentals. Esperem que en gaudiu i que aneu amb cura en les vostres
sortides a la neu i a l'alta muntanya.
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Text i fotografies de Joan Domènech i Escofet

A la recerca de pins
Rutes al Montagut d'Ancosa i a

El pi de les Quatre Soques

A cavall entre el Penedès i l'Ait Camp trobem
dos cims prou emblemàtics: la Talaia del
Montmell i el Montagut d'Ancosa. Tots dos cims
es caracteritzen pel fet de ser unes magnífi
ques talaies, gràcies al seu relatiu aïllament. A

més, les seves formes els fan fàcilment identi
ficables: la Talaia del Montmell, amb la seva

carena afinada i el Montagut amb la seva

forma cònica. Unes altres característiques que

4 excursionisrne

els uneixen són l'existència d'ermites romàni

ques al seu peu i el fet de formar part del llistat
dels "100 cims" de la FEEC.

Les propostes que us presentem us permetran
fer l'ascensió a aquests cims, tot contemplant
uns pins monumentals que creixen en els seus

vessants i que són un altre dels atractius d'a

questes muntanyes.



monumentals
la Talaia del Montmell

El Montagut i
el Pi de les Quatre Soques

Aquest itinerari és una bona excusa per
conèixer la part nord-oest de la muntan

ya del Montagut (962 m) al cim de la

qual hi hagué l'antic castell de Montagut,
documentat a finals del segle X i del

qual en queden escasses restes.

És una muntanya que molts excursio
nistes del Penedès i de l'Ait Camp ja
coneixen, per la seva característica
silueta cònica que la fa molt identifica
ble des de lluny, però el Montagut és
molt més que un cim. El seu entorn és
molt desconegut. A sota mateix del cim,
al vessant nord, hi trobem una preciosa
i gran església d'origen romànic situada
en un indret meravellós; és l'església
de Sant Jaume de Montagut que per
tany al municipi de Querol. Aquest
poble es troba aturonat a 565 metres
d'altitud dominant la riba esquerra del
Gaià i presidit per les ruïnes del seu

castell. Els estadants d'aquest bonic

poble situat a la conca del riu Gaià hi

celebren, cada any, el dia de la festa
del sant, un lluït aplec. L'església de
Sant Jaume de Montagut té un absis

poligonal de volta de creueria amb por
tal de tres arcs de mig punt.

Entre el Montagut i Querol hi ha el

torrent Roig; és un lloc on podem
observar petites cingleres amb roques
de formes capritxoses, una natura

verge que fa que tot el seu entorn sigui
d'una gran bellesa. En aquest lloc és
on es troba el majestuós Pi de les

Quatre Soques. Aquest arbre és un

exemplar impressionant que, a partir
d'un metre del nivell de terra, es divi

deix en quatre soques que arriben a

més de 20 metres d'alçària. Més al

nord, enlairat sobre un turó, hi trobem
el superb i sorprenent mas de l'Aranya
que domina la plana sobre els engor
jats que forma el riu Gaià.

Itinerari pels voltants del Montagut

Horari: 3 h 45 min

Desnivell: 340 m

Com arribar al punt de partida: hem d'a

gafar la carretera TV-2441 que va de

Pontons a Santes Creus i, en ser al coll

de la Torreta, desviar-nos cap a Querol.

Seguim la pista asfaltada durant 1,6 km i

aparquem el cotxe.

Camí de Querol, 806 m, Montagut
d'Ancosa, 962 m, les Cases Noves de

Formigosa, 869 m, mas de l'Aranya, 807

m, torrent Roig, 550 m, Pi de les Quatre
Soques, 700 m, Sant Jaume de Montagut,
862 m i camí de Querol.

En el punt on aparquem el cotxe, agafa
rem un camí ample que surt de front en

direcció nord; als pocs metres deixem
un camí a la dreta que baixa. Seguirem
de dret i anirem trobant senyals de pin
tura de color verd i blanc que ens acom

panyaran fins al cim del Montagut, i

també a la baixada, fins al trencall del
GR. És un itinerari senyalitzat per la
Marxa de Resistència dels "7 cims" que
es fa cada any a finals de maig.

5 min. Deixem aquest camí per un

corriol pujador a la nostra esquerra,
assenyalat per un pal indicador. Als 3
min creuem un camí amb senyals de

GR al davant mateix d'una masia enru

nada; passem per la seva dreta i ens

enfilem per aquest nou camí obert fa

poc temps (hi ha un pal indicant la puja
da al cim).

23 min. En plena pujada trobem el racó
de Sant Bernat, dedicat al patró dels

excursionistes, amb un banc de pedra
per descansar.

25 min. Cim del Montagut (962 m). Hi ha

molt bona vista cap al Penedès i al sud
hi tenim el Tarragonès i l'Ait Camp.
Sortirem del cim en direcció nord.
Arribem sobre unes roques, baixem un

petit grau i per un corriol per dins el

bosc, farem cap a l'església de

Montagut.

36 min. Trobem el GR. El creuem i

seguim un camí que ens ve de front.
Deixem l'església a l'esquerra.

40 min. Trobem, de nou, el GR, que
seguirem cap a la dreta per una pista
ampla deixant camins a la dreta i a l'es

querra. Seguirem endavant per aquest
GR. Més enllà, a la dreta, veiem una

gran bassa, entremig dels pins, un xic
retirada del camí.

1 h. Trencall tot just passat les ruïnes

d'unes cases; el GR tomba a la dreta i
nosaltres anirem cap a l'esquerra pel

excursíonísrne 5



costat d'un magnífic roure a tocar de les

cases en ruïnes. Més endavant, als pocs
metres, deixem un camí a l'esquerra. El

camí que seguim és una mica pujador i

després planeja. Als 2 minuts deixem un

altre camí a l'esquerra; seguim endavant

per aquest camí més ample. Passem un

bassiol on sempre hi sol haver aigua i, tot

seguit, el camí tomba a la dreta, baixant.
Hem de fer atenció en aquest punt (1 h 3

min) perquè hem d'agafar un camí que
surt de dret. És un camí de carro.

Passem pel mig de camps erms i després
entrem al bosc.

1 h 10 min. Placeta, amb el sòl de pedra,
on hi ha un trencall. Hem d'agafar el
camí de la dreta que baixa.

1 h 14 min. Deixem un camí a l'esquerra
i, tot seguit, passarem per un petit replà
que havia estat una era (encara hi veiem
un corró); més endavant trobem una

cadena que ens barra el pas i la pas
sem per la dreta.

1 h 20 min. Mas de l'Aranya on arriba
rem tot seguit. És una magnífica casa

tota de pedra amb uns coberts enrunats.
Des d'aquí podrem contemplar un mag
nífic panorama cap a l'oest amb la serra

de Comaverd i la muntanya del
Montclar; en primer terme tenim les fon
dalades on passa el riu Gaia. Sortirem
de la casa pel seu cantó esquerre tot

baixant. Resseguim aquesta pista fins a

trobar un camí que s'ajunta per l'esque
rre (1 h 48 min) i que agafarem. Aquest
camí passa a tocar d'unes roques força
originals i que formen una cinglera a la
nostra esquerra.

El mas de l'Aranya

6 excursionisrne

El PI de les Quatre Soques

1 h 57 min. Arribem a una petita clariana.
Deixem el camí que seguim i n'agafem
un altre, poc fressat, a la dreta que ens

porta al fons del torrent Roig on acostu
ma a rajar aigua; el creuem i pugem per
l'altre costat. Hem de parar atenció per
què hi ha molta vegetació i hem de cer

car, a la dreta, un corriol pujador (2 h 5

min). Ens endinsem al bosc, tot pujant.
Anem seguint els senyals; passarem
pel costat d'una paret de roca i pujarem
un petit grau. Ara el camí va planejant
per un bosc d'alzines.

2 h 30 min. Pi de les Quatre Saques.
Podrem admirar aquest magnífic pi que
surt de terra amb una sola soca que, tot

seguit, és converteix en quatre i que
pugen rectes amunt. Ens hem d'apartar
de sota per poder admirar tota la gran
diositat de la seva capçada.

Sortirem d'aquest lloc per un corriol

pujador durant uns metres fins a trobar
un altre que seguirem cap a l'esquerra;
passarem per una antiga carbonera i



El cim del Montagut d'Ancosa

una barraca enfonsada, signes evidents

que en altres temps aquests llocs eren

més transitats. Continuem per aquest
viarany; creuarem un torrent i més
endavant girem a la dreta, tot pujant,
fins a arribar a una pista.

3 h 13 min. Camí rural que agafarem
cap a l'esquerra i que ens portarà a

l'església de Montagut.

3 h 20 min. Trencall on trobem senyals
de GR. El seguim cap a la dreta i tro
barem l'església de Montagut, restau
rada fa uns anys. El seu entorn també
ha estat arranjat. Seguirem pel GR

passant per davant del rètol que indi
ca la pujada al Montagut (és el lloc on

hem baixat a l'anada). El camí és de
carro però més endavant es conver

teix en un corriol que passa pel costat
d'uns sembrats.

3 h 35 min. Trencall on hem de girar a

l'esquerra tot just davant de la masia
enrunada per on hem passat a l'anada.
Baixem per aquest corriol marcat amb

senyals de pintura de color verd i blanc.

3 h 38 min. Camí ample que prendrem
cap a la dreta.

3 h 45 min. Final de l'excursió.

", Torrent Roig
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El Montmell i
el Pi de les Tres Branques

Aquest recorregut ens permet conèi
xer la zona del Montmell. Sortirem de

la Juncosa del Montmell, el municipi
més extens del Baix Penedès i puja
rem el cim més alt d'aquesta comar

ca. Visitarem una de les ermites romà

niques més boniques del Penedès i el

que queda d'un dels castells que era

a la frontera de la Marca Hispànica
des d'on es pot gaudir d'una gran
panoràmica.

També passarem, en la primera part
del recorregut, per camins i corriols
molt ombrívols (hi ha plafons amb la

descripció de les plantes i arbustos

que anirem trobant). En un d'aquests
corriols trobarem l'anomenat Pi de les
Tres Branques.

El Montmell és una zona que ha patit
incendis en diferents èpoques, la

massa forestal s'ha recuperat bastant

bé en algunes zones i en altres no

tant, doncs encara després dels anys,
es poden veure els estralls del foc.

En resum és una zona que cal conèi
xer i, de ben segur, gaudirem d'una

magnífica excursió.

Nota: Si es vol escurçar l'excursió es

pot començar a l'església Nova del
Montmellon es pot arribar en cotxe

per una pista que té la seva entrada a

la sortida del poble en direcció a

Rodonyà que indica l'Àrea Forestal
del Montmell. L'església està situada
a uns 500 metres de l'Àrea Forestal.

Itinerari pels voltants del Montmell

Horari: 3 h 15 min

Desnivell: 440 m

Com arribar al punt de partida: situats a la

Bisbal del Penedès agafem la carretera
TV- 2401 que surt de la rotonda que tro

barem abans de l'entrada del poble
venint de Sant Jaume dels Domenys i

que ens porta a la Juncosa del Montmell.
Abans d'entrar al poble agafarem la
carretera d'Aiguaviva fins a una rotonda
situada a la part nord de la Juncosa i ani
rem a buscar les instal-lacions esportives,
on deixarem el cotxe.

La Juncosa del Montmell, 425 m, font
del Montmell, 615 m, església Nova
del Montmell, 630 m, Talaia del

Montmell,861 m, castell del Montmell,
781 m, ermita de Sant Miquel, 629 m i
la Juncosa del Montmell.

8 excursionisrne

La Creu del Montmell

Sortim de les instal-lacions esportives
i entrem al poble pel carrer Major.

2 min. Plaça de Dalt on deixarem el
carrer Major i agafarem el carrer de

l'Església; ja veiem el campanar que
surt per sobre les teulades. Hi passa
rem per davant per anar a cercar un

camí, assenyalat com "Camí de les
ermites". Anem passant entre vinyes i

horts. Trobarem un pal indicador de
l'ermita de can Ferrer. Passarem pel
costat esquerre d'un dipòsit antic i

seguirem els pals clavats a terra amb

marques de color verd. Trobarem un

camp d'oliveres i, a la dreta, hi ha una

canonada que s'aguanta amb uns

arcs d'obra; anirem en direcció a uns

coberts i passarem entre un magnífic
margalló i una barraca de pedra seca.

Seguim endavant en direcció a un

bosc, que deixem a la dreta fins a arri
bar a una pista, al davant mateix
d'una font.

10 min. Enllacem amb una pista que
agafarem cap a la dreta tot pujant
suament. Aquesta pista és la que va a

la vall de Sant Marc i passa per

davant de l'església Nova de Sant

Miquel del Montmell.

23 min. Trobem un marge molt alt a

l'esquerre i al seu final podem veure

l'entrada d'una barraca de pedra seca.

Uns metres més endavant hem de

parar atenció perquè agafarem un

corriol que tenim a l'esquerra (fa dre

çera i creua la pista dues vegades).

30 min. Dipòsits a terra que eren els ser

veis de l'àrea recreativa. Deixarem el
camí de la dreta que va a l'àrea i segui
rem pujant fins a un camí que va a

una bassa antiincendis. Creuem el
camí i, pel costat d'un rètol que ens

indica la font, pugem per uns esglaons
de pedra fins a uns pollancres on la
trobarem.

33 min. Font del Montmell. Vista

esplèndida sobre el poble de la
Juncosa, amb el puig del Francàs
darrere i més a l'esquerra el puig de
la Cova. Sortim de la font sense bai
xar les escales; agafarem un corriol a

l'esquerra que puja i després planeja.
Més endavant trobarem a l'esquerra



les parets d'una casa enrunada, cal
Ros. En sobrepassar la casa el
corriol és bifurca; anirem cap a la
dreta per sobre el marge. Som al
darrere d'una església i passem a

tocar les parets de les edificacions

que tenia adossades.

35 min. Porta del recinte de l'església
nova de Sant Miquel del Montmell.

Aquesta església gòtica va ser parrò
quia del terme d'ençà les darreries
del segle XVI en substitució de la

petita capella isolada dalt del cingle.
Va ser destruïda durant la guerra civil.
Va ser consagrada l'any 1598 per
substituir l'ermita de Sant Miquel. En

entrar-hi, a l'esquerra, podem veure

l'antic fossar amb nínxols mig
derruïts; la porta de ferro de l'església
és tancada però ens permet veure

part de l'interior. Sortim a l'exterior i

ens dirigim cap a un pedestal rodó

que tenim a uns 20 metres al nostre
davant i que, segurament, servia de
base a alguna creu que ha desapare
gut. Pugem a la pista i la seguim cap
a l'esquerra; quan gira cap a l'esque
rra, l'hem de deixar.

39 min. Corriol pujador a la dreta;
quan s'ajunta amb un camí més

ample, el seguirem cap a l'esquerra.

42 min. Collet on hi ha un pal indica

dor amb dos camins. A la dreta es

puja a l'ermita i a l'esquerra hi ha el

camí que va a can Magí Vidal, que és
el que hem d'agafar. A sota nostre

tenim la vall de sant Marc amb una

casa blanca que destaca molt sobre el
verd dels pins; s'albira una gran pano
ràmica de les terres de l'Ait Camp,
amb la serra de Miramar al fons i més
a la dreta el cim del Montclar i el del

Montagut. El corriol planeja en direc
ció nord-oest; té trossos molt ombrí
vols i trams empedrats i va recorrent
la falda d'aquesta muntanya a mitja
alçada. Trobarem plafons amb el nom

i les característiques de les plantes
que anirem trobant al llarg d'aquest
tram de camí.

1 h. Trencall al mig del bosc. Hem de

girar 90° a la dreta per un corriol ben
fressat (si seguim de dret anirem fins
a la masia de can Magí Vidal, tocant la

carretera que va des d'Aiguaviva fins
a Vila-rodona). Després de caminar
una bona estona per aquest bonic
corriol, arribem al pi.

1 h 10 min. Pi de les Tres Branques.
Passem pel costat dret d'aquest gran
exemplar que està situat en un lloc
molt frondós. Seguirem pujant un tros

més; després el camí gira cap a l'es

querra i puja decidit cap a la carena

per uns petits ressalts de roca.

1 h 25 min. Pal indicador vers el cim
de la Talaia del Montmell. En aquest
lloc trobem un corriol que s'ajunta per
la nostra esquerra i que puja per el
vessant est des del coll de l'Arca.

Seguim de dret en la mateixa direcció

que portàvem per la carena acabant
de superar els últims ressalts fins a

arribar al cim.

1 h 40 min. Talaia del Montmell. Amb
els seus 861 metres és el cim més alt

del Baix Penedès. Des d'aquí es pot
contemplar una àmplia panoràmica;
en un dia clar es pot divisar des deis
Pirineus fins a les muntanyes dels
Ports de Beseit. A la fi del segle XIX

l'excursionista Artur Osona precisava
que en dies clars s'albiraven les Illes
Balears; nosaltres no hem tingut
aquesta sort. Aquesta és una muntan

ya isolada que es divisa de molts

llocs; és per això que els mariners de
la zona la tenien com a referent per
orientar-se quan estaven pescant per
la costa de Vilanova. Sortim d'aquesta
magnífica talaia sobre el Mediterrani

per un corriol de roca calcària clivella
da, que es dirigeix per la carena vers

el sud, per l'espina dorsal d'aquesta
muntanya; el camí va salvant alguns
desnivells, portant-nos cap a una

gran creu sobre un promontori.

Cim del Monbnell
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1 h 55 min. Creu del Montmell. Té uns

5 metres d'alçada i està feta d'obra.

Anys enrere estava il·luminada, per
què es pogués veure a la nit des del

poble de la Juncosa que està situat
als peus d'aquest turó. Un "indiana"
d'allí va fer construir una línia elèctrica
des del poble, però ja fa més de 60

anys que no funciona. Sortim d'aquest
lloc baixant cap un callet que ens

separa del castell.

2 h 5 min. Callet. Agafem un camí per
sobre unes pedres, a la dreta, que
passa per unes cavitats a forats (es
diu que són túnels que feien servir els
moros per entrar al castell). En l'últim
forat abans d'entrar al recinte del cas

tell podrem comprovar que en dies
freds d'hivern hi surt aire calent.

Seguirem endavant fins a entrar al
castell.

2 h 10 min. Castell del Montmell. Molt
bona vista sobre el Camp de Tarragona.
El castell, situat a una altitud de 781 m,
està totalment en ruïnes i és el més
enlairat del Penedès. Aquest pollegó
on hi ha el castell era conegut pels
mariners i pescadors com "la dent del
Montmell". Abans de l'any mil ja es parla
d'aquest castell que era l'avantguarda
de la Marca. El seu terme arribava fins al

Vista del castell del Montmell, tot baixant del elm de la Talala

El tronc del PI de les Tres Branques
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Gaià i Vilardida. L'any 1365 el castell del
Montmell era del bisbe de Barcelona i
tenia 52 focs.

Sortim del recinte pel mateix camí fins
al collet; baixem uns metres fins a tro
bar un pal indicador que ens assenya
la la baixada. Aquí hem de parar aten
ció als senyals, perquè ens hem de

dirigir cap a la dreta al costat mateix
de la roca on trobem uns altres que
ens indiquen el camí vers l'ermita.

Aquest corriol té algun pas pel qual
s'hi ha d'anar en compte per no perdre
l'equilibri.

2 h 25 min. Sant Miquel del Montmell.
És una ermita romànica d'influències
llombardes consagrada als anys 1158
i 1181. Va tenir culte fins a finals del

segle XVI. Té una longitud de 18

metres, amb volta de semi-canó i està

integrada perfectament en les pedres
del Montmell. Sortim de l'ermita, bai

xem per un corriol que surt a llevant i

desfà el camí fins al collet on hi ha el
trencall que hem trobat a l'anada.

2 h 35 min. Pal indicador; agafarem el
camí de l'esquerra que baixa paral-lel
a la pista que tenim a la dreta fins a

desembocar, després de passar una

cadena, a la pista.

2 h 40 min. Pista que seguirem bai
xant fins a una cruïlla on també hi ha
un camí a l'esquerre, que hem de

prendre.

2 h 43 min. El camí entra dins del bosc.

Primer va planejant i després baixa i es

fa més petit. Passem entre marges. A

l'esquerre, enlairades, veiem les

roques de la paret del Montmell. Un

cop hem passat un pi caigut al mig del

corriol, el deixarem (aniríem al Mas

Campanera) i prendrem un senderó a

la dreta on hi ha una fita. Baixem uns

marges per anar a cercar una clariana
del bosc on trobem un camí.

2 h 50 min. Camí ample que baixa.

Uns metres més endavant se'ns ajunta
un corriol per l'esquerra que ve del
Mas Campanera (la finca està tancada

perquè tenen bestiar) i seguirem per la
dreta, apartant-nos de la finca.
Travessarem un fondal ple de marges
on hi ha una barraca de pedra seca.

2 h 57 min. Deixarem un camí a l'es

querra, seguirem de dret i anirem a

parar a un altre fondal on el camí, per

culpa de la vegetació, sobretot de
fonoll, és perd una mica, però el tor
nem a trobar a l'altre cantó on es fa un

xic pujador. Arribem a un tallafocs on

girarem a l'esquerra, baixant; a la

dreta, enlairat, veiem el coll del

Montmell, entre el castell i la creu. AI

davant veiem la Juncosa i en primer
terme el camp de futbol. AI final del
tallafocs trobarem un camí.

3 h 5 min. Camí al costat d'unes vin

yes. El seguirem de baixada i al cap
d'uns metres se'ns ajunta un altre

camí per la dreta que ens farà resse

guir la vinya.

3 h 7 min. Camí més ample que agafa
rem cap a l'esquerra. Deixem els

camins que entren a les vinyes i ani

rem sempre pel més marcat. Trobarem
trams empedrats i anirem baixant en

direcció a una rotonda.

3 h 13 min. Carretera de la Juncosa a

Aiguaviva. La prenem cap a la dreta,
passem la rotonda i seguim la carretera.

3 h 15 min. Punt d'inici de l'excursió.
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Text i fotografies de Ramon Soriano i Rubió

Viatge sardanista a Síria
Per viatjar i conèixer món

qualsevol excusa és bona.

Els catalans, bon viatgers i

promotors culturals en som

bons artífexs d'aquestes

dinàmiques. Trobem un

exemple en els Dansaires

del Penedès que anualment

traslladen la sardana a l'altra

punta de món.
Desert de Wadi Rum (Jordània)

Ballar davant una de les
7 meravelles del món

ha allà mateix -en realitat era una

cova esculpida i buidada a la roca

però el fet de treure la tanca que en

barrava el pas, ocasionà l'esverament
i la cridòria d'uns beduïns que no hi
estaven pas d'acord perquè es veu

que era un lloc privat i no volien que
hi entrés ningú, i menys encara

estrangers, però que amb bones expli
cacions i insistència els vam poder
convèncer.

festa, i calgueren més explicacions i

teràpia de convenciment per part del
guia i els beduïns més tolerants.

A la ciutat s'hi accedeix per un con

gost estret i molt alt anomenat Siq,
que té gairebé dos quilòmetres de

llarg i no hi deixen passar cotxes,
només rucs i carruatges petits. Per

això, els sardanistes vendrellencs van

agafar els vestits i els estris que els
calia per ballar sardanes i els carrega
ren en burros perquè els portessin
fins a arribar a la plaça de la tomba
del Tresor, el principal i més conegut
monument de Petra.

Un cop foren superats aquests ensurts
anecdòtics però que podien haver fet

perillar la ballada, la colla vendrellen
ca volia començar l'actuació amb un

galop de fantasia accedint a la plaça
recorrent els darrers metres del Siq.
Però era tanta la gernació que hi
havia aquella hora visitant Petra i que
el Siq estava molt atapeït, que ho
impossibilità i anaren directament a

ballar. Hi havia tanta gent a aquella
hora, perquè era la millor del dia per
contemplar la façana de la tomba del
Tresor, ja que pel març el sol tan sols
hi toca de deu a quarts de dotze del

migdia.

Així i tot, quan van veure que les
noies anaven amb les faldilles tan cur

tes, segons el seu parer, volien que es

tapessin i ballessin amb els pantalons
d'anar pel carrer que portaven, cosa a

la qual els components de la colla s'hi
van negar amb contundència ja que si
ballaven amb pantalons deslluiria la

Un cop allí, van demanar al guia que
portaven que els cerqués un lloc per
poder-se canviar de roba i vestir-se
de sardanistes amb certa intimitat. El

guia, de comú acord amb els beduïns

que tenen cura del lloc, els conduí
fins a una casa típica de Petra que hi
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1 oraama

La colla sardanista Dansaires del Penedès ha tornat del viatge a Jordània i Síria, països que va visitar de 1'1 a I'll de març de

2009 i és a punt de començar una nova ruta que els durà aquesta primavera de les Illes Gregues a Venècia.

El motiu de la sortida a Síria i Jordània era viatjar per aquests països de l'Orient Mitjà per conèixer la seva cultura, la gent, la

història i ballar sardanes als llocs més emblemàtics i mundialment coneguts que tenen. Els dos primers dies els van dedicar a

visitar la capital de Jordània, Amman, i rodalies; fins que al final del segon dia i havent anat en direcció sud arribaren a la ciutat

perduda de Petra, sens dubte el reclam més poderós del viatge i el lloc que molta gent voldria conèixer algun dia. Petra va ser

la capital del regne dels nabateus i és tanta la importància monumental que té, que tot i ser una relíquia del món antic, no fa

pas gaire temps que ha estat inclosa en la llista de les set noves meravelles del món. És per tot plegat, que els Dansaires van

triar Petra per fer-hi la primera ballada de sardanes, la qual no fou gens fàcil de dur a terme sinó tot el contrari, ja que van haver

de superar uns fets d' antuvi imprevisibles que al capdavall afegiren més mèrit i emoció a la ballada.

Quan els Dansaires del Penedès es van posar a ballar de

lluïment, tota aquella gent que estava expectant perquè ja
feia estona que els veia tombant per la plaça i per I'enrre
nou abans esmentat, es va apropar a la colla i l'encerclaren

per veure com dansava de lluïment la sardana Per tu Rita
de J.M. Puigferrer. En acabar, en van ballar una altra de

germanor amb tots el integrants del grup i també amb
altres catalans que hi havia, els quals no s'acabaven de
creure que haguessin pogut participar en una ballada de
sardanes en aquella part tan llunyana del món.

Sardanes a la sorra

del desert

L'endemà, els expedicionaris catalans van continuar el viatge
més cap al sud fins a arribar al desert de Wadi Rum, a tan sols
50 quilòmetres del Golf Pèrsic i la frontera amb l'Aràbia Saudita.

Colla sardanista al Wadi Rum
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d'aquells cotxes corrent esbojarrats
per un desert, perquè els conductors
feien carreres entre ells a través del
desert. Realment va ser una escena

molt estrafolària. El guia va aturar la
caravana de cotxes en un altre lloc, el
qual, aquest cop, sí que va ser de l'a

grat dels nostres sardanistes, i com

que ja anaven canviats de roba, es

disposaren a començar d'immediat
l'acte per la pau. Si a Petra no van

poder fer el galop de fantasia perquè
hi havia massa gent, a Wadi Rum,
com que eren sols al mig d'un desert
no hi havia aquest tipus d'impediment,
i en aquell indret on les muntanyes
formaven una mitja lluna, van fer un

galop ben bonic i dansaren la sardana
que tenen dedicada a la pau i que
porta per títol Dansaires del Penedès

per a Pau Casals a l'ONU del sarda
nista de la colla Ramon Soriano. Tot
seguit i com ja és tradicional en els
seus viatges, van fer una altra rotlla

na, aquest cop per escoltar El cant
dels ocells, la composició de la qual
era força original, perquè era formada

A Wadi Rum, els sardanistes vendre
llencs i llurs acompanyants, que tots

plegats formaven un grup de 31 per
sones, van pujar en vehicles 4x4 per
endinsar-se cap al desert i ballar sar

danes per la pau. El guia els dugué
en un lloc perquè hi fessin l'acte tot
dient-los que allí s'hi havia filmat la

famosa pel-llcula Lawrence d'Aràbia.

Però l'indret, tot i tenir l'esmentada

particularitat, no acabava de fer el pes
als nostres sardanistes i li van dema
nar que els portés a un paratge més

espectacular.

No obstant això, i ja que hi eren i s'ha
vien vestit de sardanistes, ho van

aprofitar per fer-s'hi unes fotografies
de record formant rotllana en aquell
conegut escenari cinematogràfic. Així,
doncs, pujaren novament als 4x4, sis
en total, per anar a una altra banda.

En aquest punt es va produir un altre
fet anecdòtic i curiós, en veure els
dansaires vestits de sardanistes dalt

Castell Crsk dels Cavallers

Desfilant per l'avinguda de columnes de Palmira
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Quan ja havien entrat a l'altre país que visitaven en aquest
viatge, Síria, i havien arribat a la coneguda i grandiosa ciu
tat de l'antiguitat, la majestuosa Palmira, hi van tornar a

ballar sardanes. Per aquesta nova actuació, la sardana que
triaren per dansar fou la que porta el nom del tot escaient,
A Palmira, del compositor empordanès Jaume Cristau. Tot
sol, el fet de ballar sardanes en un lloc tan allunyat de

Catalunya, ja és digne de tota consideració, peró a

Palmira, el galop de fantasia va ser la cosa més impressio
nant que hi van fer, per la grandària del lloc en el qual
esdevingué. Petra

pels 31 expedicionaris catalans, el guia, els conductors i
els policies que protegien el grup de possibles malfactors. Va

ser l'acte més emotiu del viatge i cal fer esment que el silenci

que regnava en aquella part del desert era absolut, no se sen

tia cap mena de soroll, ni el vent que en aquell moment no

bufava. Era tant el silenci que hi havia, que si algú de la rotlla
na gosava bellugar-se un pèl, el cruixit de la sorra ressonava

entre les muntanyes. Amb tanta quietud, hom podia escoltar El

cant dels ocells amb total plenitud, al mateix temps que desfer
mava les emocions més íntimes de cadascú.

Galop per I'avinguda més llarga
delmón

La festa, doncs, va començar amb els Dansaires del
Penedès fent galop i entrant a la ciutat per l'arc triomfal de
tres arcades que fa de porta principal, i continuà amb la
desfilada de la colla per l'avinguda de columnes més llarga
del món. Aquesta avinguda té més d'un quilòmetre de llarg
i va ser enormement impressionant veure desfilar una colla
sardanista entre aquelles altes pilastres del segle II.

Les ballades de sardanes encara van continuar al castell
anomenat Crak dels Cavaliers, que és una de les fortaleses
més extraordinàries de l'edat mitjana que hi ha arreu, i al
teatre romà de Basra, que segurament és un dels més

grans i més ben conservats d'aquest tipus de grandioses
edificacions de l'antigor. A Basra va passar tot el contrari

que a Petra. Quan hi van arribar ja era gairebé l'hora de
tancar i estaven completament sols, cosa que els permeté
d'esplaiar-se fent fotografies a tort i a dret amb la rotllana
formada per les sis parelles reglamentàries, la qual, mal

grat això, es veia ben petita per la magnitud del monument.

A l'hora de ballar una sardana, la gran quantitat d'escales

que fan de grades van suggerir de triar la que porta per
nom Escalenca de Pere Mercader. I bé, malgrat que ja feia
molts dies que eren de viatge i que havien fet tantes proe
ses, la música engrescadora d'aquesta sardana i el fet de
no tenir cap pressa perquè eren al final del viatge i ja ho
tenien tot fet va fer que la ballada fos la més curosa i lluïda

Desert de Wadi Rum (Jordània)

de totes les que havien fet en aquest memorable viatge per
terres de l'Orient Mitjà.

Amb aquesta ballada els Dansaires del Penedès van finalit
zar les actuacions d'aquest viatge, que com ja fa tants anys
que ho fan, contribueixen una vegada més a projectar uni
versalment la sardana i la cultura popular de Catalunya.
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El desert del Namib en bicicleta

·TrRnS R
Text i fotografies d'Isidre Juvé i Zaida Peris

•

,

Calor I sol a les 8 del mati prop de la muntanya de Spltkoppe

EINamib
El desert del Namib, considerat el
més antic del món, està situat a

Namíbia, a l'Àfrica. Antigament colò
nia alemanya, Namíbia és des de

l'any 1990 una república independent,
l'última declarada com a tal al conti

nent africà. El Namib, situat a l'extrem
occidental del país, és una enorme

extensió de sorra de més de 1.000 km
de nord a sud i uns 400 km d'est a

oest. Limita a ponent amb l'Atlàntic. El

Namib es confon al Nord amb I'Skeleton
Coast (Costa dels Esquelets), famosa

per les restes de vaixells que s'hi han
anat encallant a la sorra com tantas-
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mes. A l'Est es troba l'anomenat pre
Kalahari, porta d'entrada d'un dels
deserts més grans del món i de la ciu
tat de Windhoek, capital del país i

punt de partida de la travessa

TransNamib'08.

El trajecte
El nostre trajecte comença a la ciutat
de Windhoek, per creuar després el
Namib Naucklufft Park fins a la ciutat
costera de Swakopmund. Des d'allí
continuarem per la costa atlàntica fins
a l'antic assentament de Heanties

Bay, a les portes de la Skeleton Coast.
Després ens dirigirem fins a la
Transkalahari Highway, on finalitzarem
el nostre recorregut. En total 540km

pedalant amb un dels climes més
extrems del món.

Preparatius i logística
Els primers problemes que ens vam

plantejar durant els preparatius de la
travessa van ser el transport i la logís
tica: com dur en la bicicleta tants litres

d'aigua? I el menjar? Podrem trobar

aigua al desert? Hi viu algú al Namib?



,

La TransNamib'08 forma

part del projecte ÀFRICA i

ÀSIA ... EN BICICLETA,

que es va començar el mes

de setembre de 2008 i que

actualment ens ha dut a

creuar Àsia en bicicleta

sense data de retorn i

després d'haver passat 11

mesos a l'Àfrica.

www.getjealous.com/isidro

Les respostes a moltes d'aquestes pre
guntes les vam trobar al Departament
d'Estudis Geotècnics de la ciutat de

Windhoek. Per uns quants dòlars s'hi

poden trobar mapes detallats del
desert a escala 1 :25.000. En un pri
mer cop d'ull als mapes vàrem veure

un gran nombre de triangles blaus,
sempre a prop de les pistes o del que
semblaven petites edificacions, com a

mínim en els primers 200 km; des

prés, el no res. Doncs bé, aquests
triàngles són extraccions d'aigua per
bombeig (pump water) en la majoria
de casos propietat de grans explota
cions ramaderes i en altres casos for-
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mant part d'antigues mines d'urani a

de pedres semiprecioses, molt abun

dants al Namib. L'aigua era de quali
tat dubtosa, però hi havia aigua.

El problema del transport d'aigua el

vàrem solucionar gràcies a en Michel
i la Clarisse, uns amics de Windhoek

que gestionen Ben Namibia, una ONG

que forma mecànics de bicicletes i

fabrica i entrega bicicletes-ambulàn
cia a comunitats del nord de Namíbia.
En Michel i la Clarisse ens van deixar
un carretó per transportar 20 Kg extra
de pes, 15 litres d'aigua i 5 Kg més
entre menjar i material per restaurar

les bicicletes. Pel que fa al menjar
serà suficient un proveïment de nud

lles, sardines i carn en llaunes, grans
quantitats de Biltog (carn seca de

kudu i òrix), llet en pols i cafè.
Vaixell encallat prop de la Costa dels Esquelets
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AI salar del Ganab, l'única ombra la proporcionen les nostres bicicletes



Primer obstacle:
el clima
El 17 de setembre ens posem en

marxa. Els primers quilòmetres són
asfaltats, però poc després comença
la pista i amb ella els problemes. No
estem acostumats al pes del carretó, la
conducció és difícil i, a més, la roda del
davant és massa estreta i s'enfonsa
constantment a la sorra. Només empen
yent la bicicleta podem sortir d'aques
tes trampes, amb el conseqüent des

gast físic que això suposa. Per
acabar-ho d'arrodonir, la temperatura
durant el dia ronda els 50° C i les

poques ombres que trobem les hem de

compartir amb serps, escorpins, xacals
i tot tipus d'insectes. Per evitar les
hores centrals del dia establim des del

començament una rutina d'horaris: ens

llevem a les 4 del matí, recollim el

campament i esmorzem. A les 5 del

matí comencem a rodar per aprofitar la

fresca de les primeres hores del dia. A

les 11 del matí parem i usem els
aïllants per construir-nos una ombra.
Tornem a pedalar cap a les 4 de la
tarda, quan baixa el sol, i fins a les 6.

Després muntem el campament i

sopem ben d'hora. AI Namib les nits
són fresques i les postes i sortides del
sol senzillament espectaculars. Tot al
nostre voltant agafa un color vermell
intens. AI desert la sensació de soletat,
l'absència de sons i l'horitzó infinit ens

captiva.

Els tres primers dies són els pitjors.
La pista és molt dolenta, no para de

pujar i baixar, a més, hem de creuar

rius secs on ens quedem atrapats a la
sorra. AI tercer dia ens adonem que fa

temps que no veiem a ningú, res, ni

una ànima. Malgrat això estem resse

guint correctament el mapa i anem

trobant petits punts d'aigua que trac
tem amb pastilles potabilitzadores
abans de consumir.

"Farm Niederschasen"
darrer indret habitat
L'explotació ramadera de Niederschasen
és l'últim indret habitat abans del
Namib Naucklufft Park, i l'últim lloc on

abastir-nos d'aigua. Després, durant
200 km res de res, el desert i prou. A

Niederschasen reposem, agafem força
i ens hidratem bé. El 20 de setembre
entrem a l'autèntic desert, punt de no

retorn.

El paisatge és increïble, pur desert.

Però, no estem sols del tot, ens acom

panyen zebres, estruços, òrixs i antí

lops que corren ben a prop. Pedalem

per rectes de fins a 40 km de llarg i per

un terreny que ens permet rodar a uns

20 km/h. Si haguèssim anat a menys
velocitat hauríem tingut problemes l'últim
dia. El 21 de setembre, quan ja portem
250 km des de Winchoeck, prop de la

salina del Ganab, veiem a l'horitzó un

núvol de pols, i poc després sentim una

remor que cada vegada és més pre
sent, mitja hora més tard es planta
davant nostre un camió-autobús ple de
turistes que no paren de fer-nos foto

grafies i oferir-nos aigua. Aigua fresca!
La nostra aigua fa dies que és més
aviat un brou. Acabem d'arribar a la C-
14, la pista més transitada del Namib,
que arriba fins a les famoses dunes de
Sossulvei. El 25 de setembre arribem a

Walvis Bay-Swakopmund, la segona
ciutat más gran de Namíbia, i la més

germànica de totes. Ens hi quedem uns

dies per descansar, posar les bicicletes

a punt i creuar el desert, aquesta vega
da per la terra dels dam ares.

La costa de l'Atlàntic
Els 70 km que separan la costa de

Swakopmund de la població de Heanties

Bay són els més fàcils que hem fet fins al
moment a l'Àfrica. La pista està coberta

per una capa gruixuda de sal, similar a

l'asfalt. Pel camí, ens trobem els famosos
vaixells encallats a la sorra, alguns d'ells
sembla que fa pocs mesos que han estat

abandonats. Tenim el vent a favor, així

que rodem ràpid, sempre seguint la costa.

A Heanties Bay ens quedem uns dies i

visitem la colònia de foques de Cape
Cross, segons ens diuen, una de les més

grans del món.

Grans extensions de sal al desert arrossegades pel vent procedent de l'AUilnUc
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Damaraland:
la terra deIs damares
Tornem al desert, aquesta vegada a la

terra dels damares, una de les comu

nitats més grans de Namíbia, amb
cultura i llenguatge propis. Creuem els
140 km que separen Heanties Bay
de la Transkalahari Highway, la

carretera que uneix Swakopmund i

Windhoek. Passem per la muntanya
de roca de Spitzkoppe, famosa en la

comunitat escaladora per les seves

vies d'escalada.

Abandonem la freda costa atlàntica

per entrar en el calurós pre-Namib.
El nostre amic Willy, que ens ha dei

xat dormir a casa seva a Heanties

Bay, ens indica la millar pista per a

bicicleta, així doncs, de bon matí,
comencem a rodar amb una visibilitat

gairebé nul·la per culpa de la típica
boira de la costa atlàntica, la mateixa

que tants vaixells ha despistat fins a

terra. Triguem 2 dies en cobrir els
140 km i la primera nit podem acam

par prop de Spitzkoppe.
Altra vegada ens sorprén amb els

seus colors els seu silenci.

Spitzkoppe va agafant diferents
tonalitat de vermell a mesura que

s'amaga el sol és per això que per
als damares és una muntanya màgi
ca. A la nit sentim com ploren els
xacals a l'acostar-se a la nostra
tenda buscant quelcom per menjar.

AI migdia del 2 d'octubre arribem a la

Transkalahari Highway. Aquesta vega
da hem calculat malament la quantitat
d'aigua i fa hores que hem d'anar fent

petites aturades cada pocs quilòme
tres, exhausts. Gràcies a una ampolla
de mel i una mica de pa sec anem

tirant. En un poblat damara ens donen

aigua, però no tenim força per desin
fectar-la i engallim sense mirar el pot
metàl·lic que ens ofereixen. Aigua
calenta, però aigua! Aquests últims

quilòmetres són molt i molt durs, la

bicicleta s'enfosa a la sorra en molts

punts, els nervis afloren i hem d'em

pènyer per sortir d'aquestes trampes.
La calor no té pietat i tot i que respec
tem els horaris patim una forta deshi
dratació que ens esgota. AI desert, per
molt líquid que beguis, la sensació de
sed no te la treus mai.

Arribem a la Transkalahari Highway i

el primer que veiem és un quiosc amb
un cartell de Coca-cola, increïble!
Altra vegada ens trobem amb un

camió-autobús carregat de turistes

que ens tornen a fer fotografies, ens

donen aigua i ens diuen -què esteu

bojos?- segurament sí, però hem

aconseguit creuar el desert del Namib
en bicicleta ...

20 excursionisme
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FITXA TÈCNICA TRANSNAMIB
COMARRIBAR
AIR BERLIN té vals setmanals desde Munich (Alemania) cap a la capital Windohek (Namíbia)

DATA DEL VIATGE
Del 17 al de setembre al 5 d'octubre de 2008

KM RECORREGUTS
568 Km. Tots de pista excepte 30 km asfaltats de Welbis Baya Swakopmund

MAPES
Es poden trobar mapes de tot el país a escala 1 :25.000 a l'oficina de Maps&Lands (Oficina
d'Estudis Geotècnics) del govern Namibi.

BICICLETA
Dues bicicletes tot terreny bàsiques amb suspensió davantera i modificacions per cicloturisme.
Neumàtics amb recobriment de kevlar antipunxades (marca Shwalbe) i un trailer "Bob"

MATERIAL
Tenda de campanya de dues places
Fogonet de benzina
2 dipòsits de naylon extra de 10 I. cada un per aigua (marca Ortlieb)
Roba d'abric i sac de dormir per les fredes nits al desert.
Samarreta blanca de maniga llarga, de teixit transpirable i barret
Protecció solar total
Purificador d'aigua
Un tendal de 2x2 per fer ornbra (nosaltres el vam perdre el primer dia), i per això fèiem servir els
aïllants
Sals minerals per afegir a la beguda

ALLOTJAMENT
A les ciutats de Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund, Henties Bay i Usakos hi ha varietat d'ho
tels i càmpings. AI desert es pot acampar comprant un permís al departament de turisme de
Windhoek i Swakopmund. AI desert vivac lliure

VISAT
Pels ciutadans europeus es dóna el visat gratuït a l'arribada a l'aeroport amb validesa de 90 dies.

(dades del 2008)

VACUNES
Tot i que aquesta part de Namíbia no és una zona de malària, sí que es recomanen les vacu

nes clàssiques per Àfrica. En tot cas consultar www.maec.es

OBSERVACIONS
S'ha de ser conscient que durant molts quilòmetres no es troba ni aigua ni menjar. L'afluència de
4x4 segons la ruta escollida pot ser d'un cada dos dies i no hi ha cobertura de telèfon mÒbil. A més
la temperatura diurna pot superar els 500 C. Per això recornanern una bona logística d'aigua.
El vent procedent del Atlàntic és fred i refresca anant a l'oest, pera hem de tenir en compte que
al tornar a l'est, la sensació de calor es més forta degut a la absència de vent. Molt important per
què aquí nosaltres vàrem patir deshidratació en poques hores

Vespre i matinada del Namib, la millor hora del dia



o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 608736714/615874761 www.refugirebostcat)
o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme
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(tel. 686541 983 i 661 248344)
o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme,

_........._............,·.. (Xalet i refugi)
(tel. 646 744 669/972145107)
o Altitud: 1.505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

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

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

Esquí de Muntanya.

Cognoms:

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

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

Esquí de muntanya, Travesses,

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

Esquí de Muntanya.

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

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

•
o

(tel. 680 178 940)
o Altitud: 8 O metres.
o Riba dreta de la riera de Merlès,
entre l'Hostalet i el Cobert de Puigcerc6s.

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

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

Nom:

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números l'any) per l'import de 15 euros anuals.

Adreça postal:

Comarca:població:
..._ __..

..... -_ 1 ......

Tel:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

stgnatura.

Data:

Fax: Codi postal:

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal
a la redacció de la Revista Excursicnisrne

de la Unió Excursionista de Catalunya,
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1 r 2a

- 08011 Barcelona. Telètoh 934543247,
e-mail: excursionisme_uec@yahoo.es



Text i fotografies de Toni Llovet

Ruta del Califato en BTT
Un viatge per Al-Andalús 5 segles després

Passant sobre el pont de la Vía Verde de la Sub-bética
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Sortint d'Alcalá en companyia d'altres ciclistes

AI-Andalus va ser una civilització

amb una història I/egendària. Les

seves ciutats i camps eren, fa

temps, l/ocs de tolerància on hi

havia una de les cultures més

importants de l'Edat Mitjana. El

record d'AI-Andalus ha quedat
com una I/egenda que avui, cinc

segles després, anomenen el

"Legado Andalusí".

El "Legado Andalusí" recul/, dins

del seu ambiciós projecte, els

antics camins d'AI-Andalus,
molts del quals estaven oblidats

des de feia segles.

En aquests recorreguts per les

rutes d'AI-Andalus trobarem gran
varietat de trams: senders obli

dats entre camps de cultiu,
camins rurals, carreteres comar

cals i inevitablement trams de

transitades carreteres nacio

nals, però sempre buscant

racons fascinants.

El "Legado Andalusí" el formen

en total 10 rutes diferents:

Califato, Ibn Batuta, Almoravides,
Almohades, AI-Idrisi, Münzer,

Alpoujarras, Washington Irving,
León Africano i Ibn Al-jatib. En

total uns 2. 000 km de camins,

quasi tots el/s amb destinació

final a Granada.

Nosaltres vàrem escollir la prime
ra ruta: La Ruta del Califato, per
descobrir aquesta I/egenda.
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Preàmbuls

Ja tenim plena la furgoneta de bicis i d'e

quipatge per emprendre el llarg camí cap
a Còrdova. Sortim de de bon matí, vora

les 7, i no portem ni 10 quilòmetres quan
comença a ploure amb ganes. Les carre

teres a aquestes hores del matí són ple
nes a vessar de gent que va a treballar i
es formen embussos per culpa de la

pluja, l'autopista es col·lapsa ... quina sen

sació més estranya, ja que nosaltres
marxem uns dies de vacances.

Després de gairebé 9 hores de viatge per
carretera tenim les cames fetes un quatre.
Arribem a Còrdova de nit, enmig d'una

pluja torrencial. Hem sortit plovent i arri
bem plovent. Esperem que la pluja amaini

per fer una visita turística a la ciutat i

poder fer unes tapes. Com que estem

prop de la Mesquita ens endinsem pel
casc antic i, de sobte, ens sorprèn un dilu
vi, la nostra roba queda completament

En ruta en direcció a Espejo
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xopa. De fet, ens comenten que ha plogut
el mateix que un any sencer. Després
d'haver fet uns 'tapees" anem a corre

cuita cap al nostre hotelet.

AI vespre no ha parat de ploure i a sobre

fa molt de vent. Anem a dormir tot espe
rant que el temps canviï i que pitjor no

podrà ser. Quan ens despertem i obrim
les finestres l'espectacle és del tot lamen
table: segueix plovent amb ganes i bufa
un vent huracanat. Posem la tele per
veure el pronòstic del temps i segons les

prediccions, a mig matí el temps canviarà
radicalment. Per fi, una esperança que
ens anima una mica.

Ens ho prenem amb calma tot pensant un

pla alternatiu i baixem a esmorzar. De

sobte, i quan encara no havíem acabat
d'esmorzar, un raig de llum entra de cop i
volta per la finestra i s'obre un cel blau

Etapa 1: Còrdova - Baena

Còrdova-Espejo-Castro del Rio-Baena

DIstancia 71 Km

Desruve a a puiad 1.206 m

Desnivel a rT I Ja 686 m

"ernps re, 5 hores aprox.
Alçada » la 456 m

Alçada", 87 m

D'fieu at: 100% ciclable. Alerta amb el

fang si ha plogut.

Definitivament el sol ha sortit i ha desapa
regut qualsevol rastre de núvols. Anem

pedalant pels carrers de Còrdova tot bus
cant el pont que creua la carretera nacio
nal. No trobem ni una sola indicació ni cap
referència que ens digui que estem en el
bon camí. Sort que disposem dels GPS i
el full de ruta, que sense massa proble
mes ens conduiran al punt de sortida: el

pont sobre la nacional.

Un cop creuat aquest pont, la pista es

veu ben clara. Enrere queden Còrdova i
la seva Mesquita, que veiem des de dalt
d'un turonet. El terreny és totalment erm,
i dóna certa sensació de desert, trencat

per algun punt blanc que després identi

fiquem com un cortijo, rodejat per alguns
arbres.

Pedalem en direcció sud-oest, per una

molt bona pista de terreny ferm, que ens

permet anar a un bon ritme, en un cons

tant pujar i baixar. .. però quan amb prou
feines portem 10 quilòmetres, sorpresa!
ens trobem amb el temut fang!

Hem caigut en una trampa fatal! AI prin
cipi sembla que no ha de ser greu, però

espatarrant. Ja no plou, fa sol i el vent ha
parat per complet! Això sí que és un bon

auguri!

No ens ho pensem més, acabem d'es
morzar i anem a fer les alforges. Només
tenim un gran dubte. Ens preocupa l'estat
en què trobarem els camins i el fang que
hi haurà, ja que segons el llibre de ruta,
després d'intenses pluges, ens aconsella
no ter-la perquè pot esdevenir un infern

per culpa del fang (fang argilós d'aquell
que s'enganxa).

Però no hem agafat 4 dies de vacances,
ni hem fet 900 quilòmetres en cotxe, ni

llogat una furgoneta, ni reservat l'allotja
ment, per no res. Així que no ens ho pen
sem més i amb molta il-lusió i esperança
que tot vagi bé, comencem a pedalar pels
carrers de Còrdova, tot buscant el pas
que ens porti a la sortida de la ciutat.

uns quilòmetres enllà les rodes de la
bicicleta queden totalment bloquejades i

collapsades al mateix temps! No parlem
de les sabates que amb el fang acumu

lat sembla que portem plataformes com

les Drag Queens, i si a sabre hi afegim
el pes de les alforges, no ens queda més
remei que posar peu a terra i avançar
metre a metre tot anant netejant a la
vegada les rodes de la bicicleta.

Decidim continuar pel costat de la pista,
però la solució és pitjor; arase'ns engan
xa tota l'herba seca, en resum, una pas
terada impressionant. Els ànims cauen

en picat, mirem el GPS i veiem que en

uns 3 quilòmetres ens hem de creuar
amb una carretera asfaltada, és l'única
possibilitat de sortir-ne. Per fer aquest
tram de 3 quilòmetres tardem una hora!

Netegem com podem les bicicletes i les
sabates ja que els calapeus automàtics
estan inservibles. En aquest punt, con

sultem la guia i el GPS, i veiem que més
endavant haurem de creuar el riu
Guadajoz. Segons la guia, aquest pas
és totalment desaconsellat després de
pluges, i després de l'última experiència,
optem per fer els quilòmetres per carre

tera, fins a arribar a Espejo, ciutat que
veiem des dalt d'un turó a la llunyania.

Si una cosa en comú té aquesta ruta és
que travessem tots els pobles pels seus

carrers principals. La tònica és que tots
estan situats sempre dalt d'un turó, i els
seus carrers tenen unes rampes que
tallen la respiració. Aquest és el cas



Vista des de la Vía Verde del Aceite

d'Espejo, poble assentat al voltant del
seu castell. Fem l'entrada triomfal a la

plaça del poble, amb un revestiment de

fang bastant considerable, tant a la bici
com a les nostres sabates, que conti
nuen sense poder-se posar als calapeus
del pedal.

Entrem en el primer bar que sentim que
estan cantant, això ens anirà bé per
pujar els ànims. Uns bons entrepans i

una bona ració de "birres", (tot per
menys de 5 € per persona), i tornem-hi,
tots esperen que el camí serà millor que
el fet fins ara.

Sortint d'Espejo, comencem a veure els

turons plens d'oliveres, totes ben aliena

des fins a l'infinit. La calor en aquestes
hores es fa notar. Per sort, el primer tram

és bastant suau i podem pair el dinar.
Anirem seguint el Arroyo del Aljibre, on ja
podem veure 'els colors de la primavera i

els nombrosos arbres fruiters al costat

del rierol.

Arribem a Castro del Río, i de nou una

llarga pujada ens portarà al poble. A par
tir d'aquí agafem una carretera secundà

ria per on no hi passa ningú i que ens

portarà fins a la Venta Maturra; a la nos

tra dreta tenim el riu Guadajoz.

Ja ens queda poc pel final d'etapa a

Baena, però encara ens resten els últims

quilòmetres per una pista asfaltada amb
unes fortes rampes (11 %) que ens fan

enrampar les cames ja prou turmenta

des el dia d'avui.

Per fer nit hem reservat lloc a l'alberg de

Baena, que el tenim situat a dalt de tot

del poble, cosa que suposa que el darrer

quilòmetre l'hem de fer per uns carre

rons amb fort desnivell de pujada. Un

perfecte final d'etapa.

L'alberg on ens allotgem és nou, i es

troba en un lloc privilegiat, les habita
cions són àmplies i confortables, a més

la parella que el regenta és molt agrada
ble. Els guardes però, es lamenten que
la Ruta del Califato, no estigui més ben

senyalitzada. L'alberg és també lloc de

pas del camí que va de Granada fins a

trobar el Camino de Santiago.

Com tenim temps anem a fer un tomb

pel poble, amb les seves cases blan

ques i els seus carrerons estrets i cos

teruts, té unes bones panoràmiques
dels camps esquitxats d'oliveres. Sap
greu no poder carregar a les alforges
aquest apreciat oli, que, segons diuen

els entesos, és el millor. El sol es va

ponent i els nostres estómacs ja rondi

nen, senyal que és hora de fer un bon

àpat per sopar.

Entre oliveres amb el poble d'Espejo al fons
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Etapa 2: Baena - Alcalá la Real
Baena - Luque - Alcaudete - Castillo de Locubín - Alcalá la Real

Distç_'1(', 66 km

Desniv ill acumulat pujada 1.222 m

Desnivell acumulat baixada. 743 m

Temps real 5 hores

Alçada màxima 936 m

Alçada r ''"lima 382 m

Diflct.ltat 100% ciclable

De bon matí, sortim força abrigats, ja
que en aquestes hores i a més en bai

xada, el fred es fa notar. Diem adéu a

Baena, poble mimat pel Califato, i enfi
lem els primers quilòmetres que fem

per carretera. Això ens va bé per escal
far les cames una mica.

Ens dirigim cap a un poble anomenat

Luque, que veiem al fons, sota unes

muntanyes rocoses, amb el seu blanc

de les cases. Deixem la carretera per la

qual anem i n'agafem una altra, aquest
cop en franca pujada. A l'inici d'aquesta
pujada hi trobem una font (fuente
Marbella), per si volem agafar aigua.
Una mica més endavant, ens creuem

amb la Vía Verde de la Sub-bética, que
enllaça amb la Via Verde del Aceite, que
arriba fins a Jaen. Nosaltres l'agafarem
un cop passat Luque.

Seguim pujant, i fem una petita parada
per gaudir de les vistes formidables
sobre una gran extensió de turons

plens d'oliveres. Girant la vista podem
veure al fons Baena, des d'on venim. A

la nostra dreta els turons rocallosos i al
davant Luque amb la seva imponent
torre. Continuem ara en franca baixada

per una pista fins que trobem la Vía

Verde, que ara sí, l'agafem.

Aquesta via la trobem una mica desfeta

per culpa de les fortes pluges. Fins que
no entrem a la província de Jaen, no tro
barem el ferm en millors condicions. Un

cop passada la Reserva Natural de la

Laguna del Conde, punt d'entrada de la
Província de Jaen, que comença des

prés de passar un llarg viaducte. A partir
d'aquí la Vía Verde, passa a denominar
se Vía Verde del Aceite, i està més ben
cuidada que en els trams fets fins ara,
tant és així que el primer que trobem
són els serveis de manteniment de la
via, que ens obsequien amb uns fulls
informatius de la ruta.

Anirem seguint a bon ritme, passant per
les Reserves Naturals de la Laguna del
Chinche i la Laguna Honda, poc abans
d'arribar al baixador d'Alcaudete, on

deixem la via (que ens conduiria a

Jaén), i afrontar les rampes de pujada
fins a Alcaudete, on farem parada al
bar de la plaça per fer un bon entrepà i
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Dalt d'un turó amb Alcalá la Real al fons

comprar unes pastes típiques per a les

postres.

A mesura que anem fent quilòmetres, ja
anem trobant més indicacions de la Ruta
del Califato, això sí, la majoria dins dels

pobles, amb rajoles de ceràmica que
indiquen la ruta a seguir, sempre contras
tat amb el GPS, per sortir d'Alcaudete.

(Abans hem comprat un número de la

loteria).

Seguim per una pista que ens portarà
cap a la ribera del riu San Juan. Aquest
indret és el primer que trobem amb força
arbres i ombres, que, per fi, ens prote
geixin del sol de tarda que encara pica
de valent, ja que fins ara només ens

hem trobat amb oliveres.

Tornem a trobar la tardor, i un bon grapat
de nous per terra que ens guardarem
per berenar. Estem rodejats d'arbres
fruiters, pomers, figueres, codonyers i

d'una bona olor de frescor. No deixarem
la pista principal en les múltiples bifurca

cions fins que divisem al fons el poble
del Castillo de Locubín, amb les seves

torres de vigia que en l'època califal vigi
laven el trànsit entre Còrdova i Granada.

Arribem després de les típiques rampes
d'entrada de cada poble, a una magnífica

Pedalant en direcció a Alcalá la Real



font d'aigua fresca, que ens convida a

fer una parada per poder menjar les

nous que hem trobat pel camí.

Sortim del poble per una altra forta

rampa entre oliveres i, un cop arribem a

dalt de la carena, ja podem veure, per
primer cop, les muntanyes una mica
nevades de Sierra Nevada. Abans però,
en un primer pla i al fons, veiem la nostra

destinació d'avui, Alcalá la Real, majes
tuosa amb la seva fortalesa dominant
tota la ciutat i les seves cases blanques
faldejant tot el turó. Alcalá la Real va ser

la ciutat més cobejada en la conquesta
de Granada. La ruta és evident, tota

recta i sense parar, ja que tenim ganes
d'arribar-hi. Això sí, ningú ens treu la

pujada típica final.

Alcalá la Real ja és una ciutat més

gran, però els seus carrers, tots en

pujada, que porten a la fortalesa no

ens deixaran pas indiferents. Ens allot

gem a la Hospedería Zacatín, on ens

donen un bon sopar amb uns plats
típics que fins i tot podem repetir per la

generosa quantitat que ens ofereixen.

La Via Verde a l'inici de la provincia de Jaén

Pujant pels carrers de Castillo de locubin

excursíonísrne 27



Etapa 3: Alcalá la Real - Granada
Alcalá la Real- Mures - Maclin - Olivares - Cogulos Vega - Nivar - Viznar - Granada

Distància. 88 km
Desnivell acumulat putada: 1.303 m

Desnivell acumulat baixada. 1.438 m

Temps real: 6 hores aprox.
Alçada màxima 1.170 m

Alçada mínima 625 m

Dificultat 100% ciclable

Després del suculent sopar i un potent
esmorzar presidit per un fenomenal

cap de toro albí, ja tenim ganes d'a
frontar l'última i més llarga etapa de la

ruta.

Aprofitem que tenim la "furgo" aquí, per
deixar la roba fangosa d'aquests dies i

també deixem les alforges per sortir
amb el mínim pes possible.

El sol fa poc que ha sortit i l'aire és ben

fred (10 graus), els carrers encara són
buits de gent i per començar tenim la pri
mera pujada del dia que ens obliga a

treure'ns roba de sobre. La pujada s'a

caba en una esplanada amb una creu

blanca, on tenim unes vistes de la ciutat

esplèndides, i mentre comentem la juga
da per on seguir, de cop apareix un

eixam de "beteteros" que fan ruta de dis

sabte i que veient-nos ens indiquen el
camí a seguir tot de baixada.

La veritat és que són els únics que
vàrem veure en tot el recorregut... bé a

part d'un australià que feia el camí a

peu a la inversa des de Granada.

Comencem la baixada que ens portarà
al petit poble de Santa Ana, i seguim
ruta entre camps de cultiu; anem pas
sant per algun que altre cortijo. En

algun d'ells, com el de Cabeza de
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Travessant un riu de fang per rodejar un cortijo

Cabero, hem de fer una gran volta per
rodejar-lo, ja que el pas està barrat,
sort que la pista és força agradable.
Arribem a un nou poble, Mures, i també
hi entrem, i a uns quants quilòmetres
d'aquí ens trobem el Cortijo de

Huelgas, que per passar-lo haurem de
fer una marrada i anar a creuar el riu
de los Frailes.

dent i el fang fan que en qualsevol
moment puguem caure a sobre d'un fan

guissar. De nou tenim les bicis cobertes
de fang. Per sort la pista surt de la zona

ombrívola i ja anem pel sol, però encara

no podem cantar victòria fins que no arri
bem a una carretera.

Quasi una hora i mitja després s'acaba

per fi el fang. És en aquest punt on els
ànims cauen de cop, veient les bicis en

estat lamentable n'hi ha un que plega i

agafa el camí més fàcil: carretera fins a

Granada. La resta no ens acovardim
tan ràpid, l'aventura és l'aventura, i ho
tornarem a intentar. El que està clar és
que en aquest tram, si haguéssim por
tat les alforges hauria estat un veritable
calvari. Però tot esforç té recompensa i
al final ens en sortim bé i més contents

que mai.

Normalment aquest rierol deu estar sec

però és clar, després de les pluges, el riu

és un fangar impressionant, que fa que
si no parem atenció on posem els peus,
ens hi quedem atrapats fins als genolls.
En fi, de nou, fangueig. Després anem a

buscar una pista que tenim a sobre entre

camps d'oliveres; un cop hi arribem
anem seguint fins un punt en què la pista
es converteix en un altre fangueig inhu
mà. Flanquegem per sobre però el pen-



La pista continua en pujada i sembla

que el fang ha desaparegut del camí, la

calor ja comença a fer-se notar, fem
una parada a la font de Malalmuerzo,
tot remullant'hi les bicis per treure tot el

fang i de passada omplir d'aigua les

cantimplores. Tot això, amb la mirada

estranyada d'alguns locals que venen

a omplir d'aigua.

A partir d'aquí ens trobem amb la

carretera que puja cap al poble de
Moclín que veiem a dalt de tot amb el

seu castell. Anem per carretera fins a

trobar una pista que amb una llarga i

forta rampa ens porta al començament
del poble. En aquest punt, hem de

decidir si tirar pel barranc per arribar
directament al poble d'Olivares, o bé,
anar-hi per la carretera fent una mica
més de volta. Optem per la segona
alternativa, ja que no ens fiem de tro

bar el camí sec. La baixada per carre

tera és apoteòsica i ràpida, només

parem un moment en un mirador
excel, lent, amb vistes cap a Sierra
Nevada. Un cop arribats a Olivares
fem una bona parada, per fer uns

entrepans i recuperar forces en el bar
de la Penya del Real Madrid.

Des del bar divisem el camí per on

haurem de pujar, i que ens portarà a

Los Llanos. La pujada després del

copiós entrepà i la calor (quasi 25

graus), és fa un pèl feixuga, sort que
dura poc. El camí se suavitza i anem

en direcció cap al pantà de Cubillas,
quasi ja tenim Granada a tocar, però
alerta la ruta gira cap a l'est i ens des
viem de direcció. AI fons veiem el

Peñón de la Mata, i les serres d'Arana
i de Cogollos. Semblava que ja ho
teníem però, segons el full de ruta,
ens falten encara 30 quilòmetres per
arribar a Granada i uns 300 m de des

nivell, la qual cosa no quadra gaire.

En aquesta etapa trobem més pals
indicadors d� la ruta, ja que una part
del camí passa pel costat d'una auto
via en obres que segurament en uns

mesos farà variar la ruta ja que passa
pel bell mig. Les pujades i baixades
són constants, la direcció continua

igual, allunyant-nos de Granada.
Arribem a Cogollos de la Vega on aga
fem la carretera a Granada que ens

porta cap a Viznar i aquí ens esperen
els metres de desnivell que ens falten,
fins a arribar al mirador, i punt més alt
de l'etapa. Des d'aquí ens queda un

llarg i bonic descens fins al centre de

Granada, que ja ens toca! Això sí a la

primera benzinera, fem una parada per
rentar de fang les bicis i tenir-les ben

En ruta cami de Moclín

Des del coll sortint de Moclin amb Granada al fons

presentables per arribar a l'Alhambra,
on ens espera la "furgo".

Enmig de turistes arribem suats i can

sats; ara sols ens queda anar a bus
car l'hostal a sota mateix de Sierra
Nevada. La nit ja va fent acte de pre
sència, són quasi les 8 del vespre, i

des de l'habitació, podem veure les
llums de la ciutat. Ens posem la roba
neta i ens dirigim cap al restaurant per
fer el típic sopar de fi de festa, doncs
la ruta ja s'ha acabat i, malgrat tot, l'è
xit ha estat rotund. L'endemà al matí

quan comencen a sortir els primers
raigs de sol ja tornem a estar tots dins
la "furgo" i preparats per afrontar la

"pallissa" de la tornada cap a casa,
això sí, quan podem ens parem a

comprar unes olives i uns formatges
del país.

Després del tram de fang
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Participants
Xavier Saleta, Toni Llovet, Toni
Salmeron, Angel Escalera, David

Ribes, Vicenç Colomer i la desinte
ressada col-laboració de la Mercè
Manau.

Època
Per evitar la calor és aconsellable
la tardor a principis de primavera.

Desaconsellat totalment l'estiu.
S'ha d'evitar fer aquesta ruta

després que hagi plogut.

Allotjament
Còrdova. Hi ha força de gran
varietat de preus

Baena. Alberg Ruta del Califato:
656252717/8 957692359.
www.baenarural.com

Alcalá la Real.

Hospedería Zacatín. 953580568

Granada. molts i variats

Web on trobar els traks
www.sorreig.es.vg

Bibliografia
Guia amb full de ruta:
La Ruta del Califato en bicicleta.
Ed. El Legado Andalusí. Junta de

Andalucía.

www.legadoandalusi.es

Poni a la Vía Verde
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Fa temps que la TOT ha arribat. De fet, la gran majoria de la és el moment d'adaptar-la: truca a un Agent TOT. Si estàs a punt
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el mes, la TV analògica ja s'haurà apagat del tot, i la TOT serà descodificador extern. No t'esperis més i connecta't a la TOT,
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_muntanya
Hen ri Bru Ile seguint el comte per camins difícils

A les 5 de la tarda del 7 d'agost de 1889
el comte Russell prenia el te amb uns convi
dats a les coves Bellevue, que s'havia fet

construir sota la gelera d'Ossoue. Els hos

tes: Célestin Passet, François Bernat

Salles, Roger de Monts, Jean Bazillac i
Henri Brulle, que havien pujat el Vinhamala

pel provocador i fascinant corredor de

Gauba, li explicaven els detalls (com els
més de 1 .300 esglaons tallats per Passet)
d'una ascensió que trigaria 44 anys en ser

repetida. El comte els suggerí de repetir l'a

ventura, però afegint encara més dificultat,
tot pujant d'esquena... Aquella fou una

època en què el Pirineisme clàssic, que sim
bolitzava el propi Russell, estava donant

pas a una altra concepció en què prevalia la
dificultat. La figura més rellevant fou el nota

ri Jean Jacques Henri Brulle (Liborna, 1854
- Chamonix, 1936), que feu cardada primer
amb Bazillac i de Monts, després amb René

d'Astorg i finalment amb el seu fill Roger

Garrofer
Família: Fabaceae
Espècie: Ceratonia siliqua

El garrofer es creu originari de l'Àsia
Menor, i van ser els àrabs els qui el porta
ren fins a la península Ibèrica i el nord d'À
frica. El paisatge dels garrofers s'estén per
tot l'àmbit de la Mediterrània. És un arbre

propi del litoral des del nivell del mar fins
els 600 m d'altitud, ja que no suporta tem

peratures inferiors als 5 graus sota zero.

Es poden trobar alguns individus subes

pontanis formant part de la màquia litoral,
però la major part dels garrofers són con

reats.

És un arbre de fulla perenne de fins a 10
metres d'alçada que pertany a la família
de les lleguminoses. Té un tronc robust,
irregular, gruixut i l'escorça és llisa de color

gris fosc. En les seves arrels hi habiten

unes bactèries que transformen el nitrogen
de l'aire en compostos nitrogenats que li
serveixen d'adob. Les fulles són persis
tents, compostes amb folíols ovals, durs i
lluents. Les seves nombroses flors són

petites, poc vistoses i mancades de
corol·la.

Es caracteritza principalment pel seu fruit

lleguminós en forma de beina d'entre 10 i
20 cm de llargada, gruixut i coriaci que s'a
nomena garrova a garrofa. Quan madura
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Brulle, utilitzant sempre els serveis de grans
guies com Célestin Passet a Germain

Castagné. D'entre les 274 ascensions que
anotà al seu diari, hi ha 88 primeres, podent
destacar les dels corredors del Clot de la
Haunt i de Gauba al Vinhamala, la cara nord
del Taillón a el Petit Vinhamala per la via
deis sèracs. Brulle era un caminador infati

gable: així, el 1882 anà del Tempestats al

pic d'Alba en una sola jornada, i el 1891

pujà el Monte Perdido i el Vinhamala en 17
hores. Escalà per múltiples vies els diferents

pics del circ de Gavàrnia des deis Astazus
fins els Gabietos. Explorà el Pallars Sobirà,
l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, fent les pri
meres de l'Encantat Petit i el Comaloforno.
Feu meritòries ascensions als Alps, desta
cant la Meije, el Cervino a el Petit Dru, on

aprengué les tècniques de l'us de la corda i
el piolet curt (el seu era el cèlebre Fleur de

Gaube). Arran de la mort del seu fill a la
Primera Guerra Mundial deixà la muntanya

durant uns 20 anys. Tornà, però cap al

1930, i essent octogenari pujà varies vega
des el Mont Blanc. El pic Central de la
Cascada a pic Brulle (3.106 m) i el Bassiero
Occidental (2.903 m) a punta Brulle ens el
recorden.

Manel Canales

assoleix un color marró fosc, gairebé
negre. Les llavors són de color marró i
forma oval aplanada.

La polpa que recobreix les llavors és dolça
i comestible rica en sucres i proteïnes.
S'empren per a l'alimentació de bestiar,
tot i que en èpoques de penúries han
estat consumides per l'home. Prova d'ai

xò, la dita popular de "guanyar-se les

garrofes". Durant la guerra civil espanyola
i la postguerra se'n feia un succedani de
xocolata d'ínfima qualitat. Actualment les

llavors s'usen per fabricar additius alimen
taris com ara la farina de garrofí que s'utilit
za com a espessant. La fusta dura i com

pacta s'empra en ebenisteria i marqueteria.

Antigament, abans d'establir-se el quirat
mètric el 1914, la unitat de pes emprada
per a les gemmes era el quirat pes. El qui
rat era el pes mitjà de la llavor del garrofer,
que té un pes força uniforme. Quiratprové
del mot grec kerátion, 'banya petita', en

referència a la forma de la beina que conté
les llavors del garrofer.

Lluís Catasús i Cols



Eiger la muntanya mediàtica

L'Eiger situat al bell mig de Suïssa, con

cretament al cor de l'Oberland Bernès,
forma part d'una trilogia de muntanyes míti

ca ais Alps: Eiger, Mônch, Jungfrau. L'Eiger,
l'únic dels tres cims que no arriba als quatre
mil metres, supleix la relativa inferioritat dels

seus 3.970 metres posseïnt una de les

parets nord més difícils del món. No en va,

aquesta Eigerwand fou considerada durant
bona part de la primera meitat del segle XX

com el repte més difícil que un alpinista es

podia plantejar. Tot plegat ha fet que l'Eiger,
a més concretament l'Eigerwand, hagi rebut
una gran quantitat de sobrenoms, molts
d'ells no gens_agradables: l'últim problema,
la muntanya sinistra, la paret assassina ...

Curiosament, l'aproximació a la base de la

paret és a l'abast de tots els públics i no

requereix fer el més mínim esforç. El tren

cremallera del Jungfraujoch porta des de fa
més de cent anys a turistes, periodistes i

alpinistes fins al llogarret de la Kleine

Scheidegg, punt de partida de l'ascensió.
En aquest lloc privilegiat, un hotel equipat
amb potents prismàtics que apunten perma
nentment a la muntanya, i uns quants punts
de venda de records, constitueixen el millor
mirador de la colossal paret. Com si tot ple
gat fos un teatre, des d'aquesta platea d'ex

cepció s'han contemplat grans gestes i

grans tragèdies a l'escenari que no és altre

que la paret nord de l'Eiger, i des d'aquí les
bones a males notícies han arribat amb
celeritat arreu del món, creant tot tipus de

polèmiques i tertúlies de saló. És per tot això

que es pot dir que l'Eiger ha esdevingut la

primera muntanya mediàtica.

La primera ascensió a l'Eiger es remunta a

I'll d'agost de 1858 a càrrec de Charles

Barrington, un alpinista desconegut fins al
moment del que tampoc se'n va saber res

més posteriorment, que assolí el cim des

prés d'una penosa escalada per la via nor

mal de l'aresta oest. L'aresta Mittellegi fou
escalada el1921 per Yuko Maki, primer alpi
nista japonès. A pincipis dels anys trenta i

amb el coneixement de les tècniques
modernes de progressió en roca i gel els

alpinistes d'elit començaren a plantejar-se
l'ascensió de la cara nord, però aquesta no

fou vençuda fins al 24 de juliol de 1938 per
la cardada formada per Anderl Heckmair,
Ludwig Varg, Fritz Kaspareck i Heinrich

Harrer, després de quatre dies d'escalada.

Fins aquell moment l'Eigerwand només
havia ensenyat la seva cara més dramàtica

provocant un reguitzell d'abandonaments i

morts. La tragèdia més commovedora,
però, fou la que al 1936 havia posat l'Eiger

(Ogre en alemany) en boca de tothom. El
dissabte 18 de juliol dues joves cordades,
una austríaca integrada per Edi Rainer i Willi

Angerer, i una alemanya formada per Anderl
Hinterstoisser i Toni Kurz, s'uniren per inten
tar l'escalada de l'Eigerwand. Un gran nom

bre de curiosos, reporters, guies i muntan

yencs s'aplegaren a la Kleine Scheidegg per
tal de seguir amb atenció els moviments
dels alpinistes. La progressió que en un pri
mer moment havia estat molt ràpida es va

anar alentint degut a la duresa del terreny i a

la lesió d'Angerer produïda per l'impacte
d'una roca. Durant el dia 19 continuaren
escalant però cada cop amb més símpto
mes d'esgotament. AI matí del dilluns 20,
només Hinterstoisser i Kurz intentaren obrir
via tornant més tard fins on havien deixat els
altres dos companys. Tots junts comença
ren la retirada paret avall. AI matí següent,
els espectadors comprovaren amb estupor
com per la paret descendien només tres

puntets. Algun dels alpinistes havia quedat
atrapat a havia caigut a l'abisme. De cop i

volta una forta tempesta embolcallà la paret
de dalt a baix. Allaus de pedres i neu queien
per tot arreu i la pluja es glaçà en contacte

amb la roca fent impracticable qualsevol
tipus de moviment per la paret. En aclarir-se
el temps ja només quedava un alpinista viu

a la muntanya. Kurz cridava demanant ajut.

Ràpidament un grup de guies i treballa
dors del ferrocarril sortiren a rescatar-lo.
Amb prou feines arribaren a una posició
uns quaranta metres per sota de la que es

trobava l'alpinista accidentat. Amb la nit

hagueren d'abandonar la recerca. AI matí
del dimecres 22 continuaren amb les tas

ques de rescat. Definitivament no podien
arribar a la posició més elevada de Kurz

degut al gel acumulat a la paret. Donaren
indicacions a l'alpinista de que es despen
gés amb una corda fins on eren ells. Kurz

allímit de les seves forces hagué de tallar
la corda d'on penjava el seu company
Angerer ja mort, i amb aquesta feu un nus

amb la seva per poder arribar fins on l'es

perava l'equip de rescat. Kurz començà a

descendir fins que el nus quedà travat en

el mosquetó de l'alpinista, trenta-cinc

metres més avall. Amb el pes del seu cos,
sense forces i congelat, Kurz ja no va

poder superar aquest últim escull morint

d'esgotament suspès a pocs metres dels
rescatadors sense que aquests poguessin
fer-hi res.

Aquesta tragèdia alpina presenciada en

directe per tanta gent omplí pàgines i

pàgines als rotatius de l'època fent arribar

el cantó més amarg de l'alpinisme a tota
la societat.
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Un camp de futbol en un abocament il-legal

V Competició popular d'escalada inter UEC's

Busquem revistes antigues d'Excursionisme dels números 252 i 281, si algun soci té alguna revista d'aquests números pregaríem
que ens les fessiu arribar a la seu de l'entitat de Barcelona. L'hemeroteca de Catalunya ens ha demanat alguns exemplars de
números antics i no comptem amb aquests dos números.

Sembla que la feina realitzada per la Plataforma Salvem La
Molina la tardor passada ens està començant a donar fruits.
Encara no hi ha resposta a les nostres peticions de no tren
car el municipi amb més construcció, però la primera notí
cia que hem rebut és un informe tècnic d'urbanisme on es

recull la llIeqalitat de l'abocament de terres i residus a la
font de sota l'estany al municipi de La Molina.

La Plataforma Salvem La Molina va presentar durant el ter
mini d'al-leqacions al Pla Ordenació Urbanístic Municipal -

POUM - 12 al-leqacions que feien referència a diferents

espais i 8 denúncies administratives d'actes presuntament
infractors o il·legals.

Una de les denúncies feia referència a un abocament de
terres i residus en un espai que segons el pla vigent és
zona forestal. En el seu moment i davant de les sospites
veïnals, va aparèixer un cartell a la zona os es deia que es

faria un futur camp de fútbol. Lluny de la realitat i ja amb un

informe tècnic d'Urbanisme podem dir que la tal-Ia d'arbres
i el moviment de terres de més de 80.000 rne, segons
l'Agencia Catalana de Residus, s'ha realitzat sense llicèn
cia municipal com estableix l'article 27 del Pla

Intermunicipal de la Cerdanya i l'article 179 del Decret leg-

Ja hem fixat la data de la propera trobada per celebrar la "V

Competició popular d'escalada inter UEC's" serà el dissabte
dia 22 de maig de 2010 en el mateix lloc de sempre el C.E.M.
Estruch del Prat de Llobregat.

Us ho avisem amb temps per tal que reserveu aquesta data,
us ho anoteu a la vostre agenda i pugueu venir a aquesta festa
dels que practiqueu aquesta modalitat esportiva. Ens fa molta
il-lusió que vingueu i que us ho passeu be.

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a
08011 Barcelona
Telèfon 93 454 58 55

www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Calendari d'Excursionisme 2011

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2011 us recor

dem que necessitem les vostres fotografies abans del 24 de juny
de 2010. Les imatges s'han d'enviar a la UEC de Gràcia, carrer

Encarnació, 131-133 a l'atenció de la revista Excursionisme.

Es poden enviar les fotografies que es vulguin relacionades amb
el món de la muntanya en format horitzontal. Les imatges han de
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islatiu 1/2005. Ni permissos tal com estableix l'article 2 del
Decret 396/2006 en un espai protegit i fora de ser zona

urbana.

La Plataforma en la seva denúncia ja va interposar aquest
fet i va afegir que en el nou POUM hi havia la intenció de

"legalitzar" tot aquest moviment de terres que, un cop vist
l'informe tècnic, els primers moviments de terres es remon

ten a l'any 2000 pels mateixos propietaris de l'espai i que
ara es vol requalificar com a zona urbana i de serveis. Lluny
de l'esmentat camp de futbol que tant es defensava des del
consistori.

La Plataforma vol seguir els
tràmits que siguin necessaris per
a que aquesta i la resta de denún
cies i al-leqacions presentades
siguin escoltades i reconegudes
per les administracions pertinents
i per que els fets infractors no mal
metin un espai cada cop més vul
nerable i victima dels desitjos
lucratius d'uns pocs. Plataforma Salvem La Molina

Si és que no proposeu algun canvi, el sistema de competició
podria i que segons va sembla va agradar a tothom.

Aquesta és una activitat per totes les entitats UEC i voldríem
que figurés dins la programació de caràcter general pel
2010.

Antoni-Joan Gilí Farrés
UEe del Prat

Encarnació, 131-133
08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

ser d'alta resolució si són digitals, de 8 megues en endavant.
També s'admeten fotografies en paper però s'ha d'adjuntar el
negatiu o la diapositiva que serà retornada posteriorment a l'autor.
Es mirarà de garantir la diversitat de paisatges així com la qualitat
de les imatges.

Moltes gràcies a tots.



Hi ha un error en l'article Caminada Popular 2009 Gisclareny.
L'autor del Text és el Marc Llordella i les fotografies són del Jordi Francés .

Hivern tràgic als Pirineus

En poc més d'un més les allaus de neu als Pirineus s'han cobrat
més vides -9 persones- que en tot l'hivern anterior en què moriren
6 persones. Parlem de dades estadístiques cobrint els dos vessants

dels Pirineus i que només tenen en compte les víctimes mortals a

causa d'allaus. Fent un repàs dels accidents, aquest període tràgic
s'inicià el 3 de gener quan dos germans de Pamplona i el seu cun

yat foren sepultats al Pic de la Collarada a la vall de Canfranc del
Pirineu d'Osca. El 16 de gener moria un home en el domini

esquiable de Monts d'Olmes endut per una allau possiblement
provocada per un grup d'excursionistes amb raquetes. El 31 de

gener fou un esquiador fent un fora pista a l'estació de Mourtis, molt
a prop de la Vall d'Aran. El 3 de febrer un ampostí i una noia britàni
ca que feien escalada en glaç a la presa de Cavallers a la vall de
Boí foren arrossegats a l'abisme per una allau morint tots dos a l'in

stant. El 8 de febrer fou un esquiador de muntanya que ascendia el

pic de Sarrera per la Coma de Ransal a Andorra qui fou sorprès per
una primera allau, amb el telèfon mòbil va poder avisar el socors de

muntanya-que quan van arribar trobaren l'esquiador sepultat proba
blement per una segona allau. Per últim, el passat 10 de febrer dos
francesos que baixaven del Pic de Midi de Bigorre amb snowboard
foren sorpresos per una allau. Un d'ells en va escapar indemne però
l'altre fou arrossegat i va morir a causa de múltiples traumatismes.

A aquestes víctimes caldria afegir, a casa nostra, les dues ger
manes de 43 i 45 anys mortes el 7 de novembre d'hipotèrmia en

desorientar-se baixant del Puigmal enmig d'una tempesta de neu i
fer cap a la Font de l'Home mort enlloc d'anar cap a Fontalba. I

encara, la parella de Banyoles morts fent esquí de muntanya al ves

sant francès del Puigmal que trobaren la mort el passat 21 de gener
tot i que en aquest cas no fou degut a una allau sinó a una caiguda
en relliscar sobre una placa de gel que els precipità a l'abisme.

Fe d'errades núm, 354
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Sembla ser que a la resta d'Europa el balanç està sent també més
elevat que els darrers anys, amb 3 morts per allau a Escòcia i greus
accidents per dobles allaus als Alps italians i suïssos. És el que allí
en denominen "suravalanches" que afecten al esquiadors i a

rescatadors. El 26 de desembre al Trentina italià dos esquiadors
són atrapats per una allau. Durant les tasques de recerca i rescat

una segona allau atrapa ja de nit 7 socorristes dels quals 4 moren.

Balanç final: 6 morts. Una setmana després a l'Oberlant Bernès a

Suïssa és un esquiador d'un grup de 8 el qui és atrapat per una

allau. Es fa un gran desplegament de socorristes i helicòpters i una

segona allau enterra un grup d'11 socorristes dels quals 6 en moren

. Balanç final de la tragèdia; 7 morts.

Cada cop som més els qui amb esquís, raquetes a a peu sortim a

gaudir de la muntanya. Si us plau, informem-nos en tot moment

del rise d'allaus i anem degudament preparats i equipats, amb

roba, telèfon amb la bateria carregada, pala, sonda i ARVA, pel bé

de tots.
Pasqual Garriga i Marti

Duatló, triatló, tetratló ...

Avui parlarem una mica d'aquests nous esports que s'estan posant
de moda i que practiquen molts dels nostres companys.

El duatló consisteix en una prova en què concorren les modalitats
d'atletisme i ciclisme en ruta practicada a l'aire lliure.

També existeix el duatló com una cursa d'orientació. Les curses

d'orientació es classifiquen segons la llargada, els esprints (aug
ment ràpid de la velocitat d'un corredor durant un període de temps
curt), proves de mitja distància, proves de llarga distància i raids (tot
i que la major part de les llengües romàniques han adoptat aquest
manlleu anglès per a les proves de llarga distància per tot tipus de

terreny, en la llengua anglesa no té un significat esportiu).

L'esportista que practica aquesta modalitat es diu duatleta.

per Concepció Arnau

El triatló és un esport consistent en una prova de natació, una de

ciclisme i una cursa atlètica. La bicicleta de triatló consta d'un mani
llar especial amb les empunyadures situades en diagonal cap
endavant sobre la part central del tub. De l'esportista que practica
el triatló, se'n diu triatleta.

El tetratló és la realització d'una prova de tir, una d'esgrima, una

cursa de cros i una prova de natació. Òbviament d'aquest espor
tista se'n diu tetratleta.

Les fonts d'aquest lèxic han estat documentades al Termcat.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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ttineroris en BTT per la
serralada del Corredor
i els voltants de Mataró

Itineraris pels
Cingles del Berti
des de Riells del Fai
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[1JBony de la Redona
i Cap de Raspes Roies

L'Alta Ribagorça
amœr0l3h a 3h 30 min per la pujada

IPlSmillmlll +/-790m entre les dues pujades
• • ME/BE entre S2 i S3. pendents entre suaus i sostinguts que
garanteixen una bona esquiada.

•
-

• el propi de l'esquí de muntanya i el de seguretat (ARVA , pala
i sonda). No calen ni piolet ni grampons en condicions normals de neu.

I I • de desembre a abril
• I I • • la zona descrita queda fora de la cartografia actual de

I'eâitorial Alpina. Si el podeu aconseguir el mapa útil és Pont de Suert
-Presa de Escales Esc.1 :40.000 Ed. Alpina.
: I I I • • Valle de Boí. 41 Itinerarios de esquí de montaña de
Francisco Román. Ed. Desnivel
• - sortim i arribem a l'estacionament principal de l'estació d'esquí
de Boi-Taüll a la cota 2.040 m.
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lI] Canal Amagada al
Puig de Quer �

·

Cerdanya
aproximació des d'Estana 2h a 2h 30, de 2h a 3h per la via

lm.!�Z?l-1III400 m

I!lDti!Il�.1I BO sup. 55° a la neu i IVo en un bloc encastat (opcional)
-

• 2 piolets, grampons i casc. Material per encordar-se.

Iitilimmlfm!dnm.�J. Aragonès, R. Garcia i J. Pons el 2 de Març de
1986

I I • de gener a maig
• '" •• mapa Serra de Cadí Pedraforca. Esc. 1 :25.000. Ed.

Alpina o bé Credanya a Esc. 1 :50.000.

: I • I • • Pirineos ascensiones en mixto, nieve y hielo de Francis
Mousel. Ed. Desnivel

"""l!l.!i-� seguint la vall del Segre en direcció a la Seu, a la sortida de
Martinet prendre a mà esquerra el trencall que indica Montellà, així que
la carretera puja seguir en un revolt un trencall a mà dreta poc indicat
(depuradora) que porta a Víllec i a Estana, a 10 Km (1.483 m).

[iJ Pic d'Alba
descens per la vall de Paderna
Benasque
aI1l�fII primer dia 2h fins la Renclusa 2n dia 4h de puiada i 1 h 30 de baixada

at!%mli1m�-1L + 390 m el primer dia i +970 m el segon

....::.1I.II:I::w:..IIIIIIBEA S3, S4 si ataquem la darrera pala amb els esquís als peus.

�ilm!mSa el propi de l'esquí de muntanya i el de seguretat (ARVA, pala i

sonda)
• - I La Renclusa a 1.940 m. 110 places. Propietat del CEC, la FAM i
l'ajuntament de Benasc. Tel. 974.34.46.46. Sense guarda té 15 places.
http://www.fam.es/refugios/renclusa.htm

I I • de desembre a finals de maig.
• I I • • Valle de Benasque Esc. 1 :30.000, sèrie Alpina 3.000. Ed. Alpina

o bé Macizo de la Maladeta Mapa Hivern a Esc. 1 :30.000 de l'Ed. Alpina
: I • I • • Excursions amb esquís al Parc Posets -Maladeta de Manel
Brocti i Eduard Martín. Ed. Prames

Df�!iTi'I!-ôI":'IIal capdamunt de la vall de Benasc ens faran deixar en cotxe uns

cinc-cents metres abans d'arribar a l'hotel i base de l'estació d'esquí de
Llanos del Hospital a la cota 1.750 m.



Proposem una bonica i ràpida ascensió a

dos cims que garanteixen fins finals de tem

porada una gran esquiada pel vessant nord
del Cap de Raspes Raies. Encarant l'estació
d'esquí n'hem de sortir per l'esquerra del tot

(nord) per anar contornejant la base del
llarg cordal que baixa des del Cap de
Raspes Raies. Es tracta d'un fora pista mar

cat com a factible dins del domini de Boí -

Taüll per tant no ens haurà d'estranyar que hi
trobem gent de baixada. Superada aquesta
base ens endinsem en marcada direcció est i
remuntem el fons del barranc de Collbirrós
passant en general per la dreta del llit del bar
ranc i encarant un coll que separa els dos
cims que pretenem ascendir. Cap a la cota
2.480 abandonem el llit del barranc per
decantar-nos a la nostra esquerra cap a les
pales de l'espatlla oest del Bony de la
Redona. Després d'un curt tram més dret el
llom s'ajau en apropar-nos a l'ampli cim del
Bony de la Redona 2.630 m. Des d'ell
dominem el barranc de Maror i la part baixa
de la vall de Sant Martí. Del cim encarem la
carena que cap el nord baixa un centenar de
metres fins el coll Sud del Bony de la

Taüll

de roca entre la neu a la seva base. Pujats
100 m deixem a l'esquerra una branca
sense sortida. Després s'obre progressiva
ment i es redreça per anar a parar sota
unes barres rocalloses de les que sortim per
l'esquerra fins fer cap a un marcat coll nevat
i suspès sobre el corredor Sabat. Podria fer
falta un curt ràpel per baixar-hi però normal
ment ho farem fent una curta diagonal
descendent. Remuntant-lo ens trobem
quasi a sota del pas clau del Sabat: un

pas de bloc encastat de IV, curt però
intens sobre un bloc vermellós empo-
trat que s'alça uns quatre a cinc metres
sobre la rampa de neu. No és obligat ja
que si seguim per l'esquerra trobarem
també una bona sortida de la canal,
amb un darrer tram més dret d'uns 55°
que surt a la vora del puig del Quer de
2.571 m on donarem per acabada la via.
Descens: Guanyar cap a l'est el coll que
ens separa del Puig de la Canal del
Cristall i més enllà el coll del mateix nom

sobre la canal del Cristall.
L'entrada a la canal canvia d'un any a

l'altre i pot ser delicada, i presentar una

cornisa. Molta atenció doncs. Després

més còmode pendent del Pieu i cap a la cota
2.750 fem, més planers, un marcat flanqueig a

la dreta per situar-nos a la coma del Torrent
d'Alba sota la Dent i la Collada d'Alba. A partir
d'aquí tot és més evident si tenim clar on
anem. Per terreny més planer ens hem
d'atansar a la llarga aresta que uneix el Pic
d'Alba amb la Tuca Blanca de Paderna i anar a

trobar la tercera "osca blanca" (de neu) baixant
del cim a la cota 2.935 m. Es prou evident i
l'únic punt per on realment posem superar
l'aresta. Segons com trobem la neu ens hau
rem de treure els esquís. Guanyem el vessant
oest del cim i ens acostem a la seva base fins
la cota 3.030 m. Els darrers 60 metres els
farem preferiblement amb piolet i grampons per
una pala evident que desemboca al cim. La
cota més alta encara ens obligarà a carenejar
uns metres per una estreta aresta de roca.Pic
d'Alba a 3.107 m 4h, dominant a l'oest la Vall
d'Alba. Retornats a la bretxa de l'aresta iniciem
la llarga esquiada cap a la Coma de la Pleta de
Paderna. Particulatment solitària i de contrastat
caràcter calcari, per moments sembla que
haguem anat a parar a Ordesa. El punt més
bonic és sota la Tuqueta Blanca de Paderna.

Redona. Arribats a aquest punt es dibuixa el
que a l'estiu deu ser una pista transitable de
marcat pendent que encara el Cap de
Raspes Raies mantenint-se a l'oest de la
carena. Guanyem així la cota
2.690 m des d'on ja només
resta seguir un ampli 110m fins
el capdamunt del cim. El Cap
de Raspes Raies és el punt
culminant del domini
esquiable de Boí-Taüll.
Podem baixar si ho volem
per les pistes de l'estació
d'esquí però llavors ens

perdríem la magnífica
esquiada que suposa
l'àmplia pala nord d'aquest
cim cap el barranc de
Collbirrós per on havíem
pujat, més que recomanable.

Pasqual Garriga i Martí

- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

caldrà baixar amb cura (35°-40° de mitjana). A
la base contornejar un ressalt rocallós per l'es
querra i retornar a Prat de Cadí (1 h 30 min
des del Cim).

La canal Amagada deu el seu nom al fet que
no és visible des del Prat de Cadí a Estana.
És per aquest motiu que no fou ascendida
fins el 1986, setze anys més tard que el
corredor Sabat. A la seva part alta s'ajunta
amb el corredor Sabat pel qual sortirem.
Travessant el poble es continua per una pista
un quilòmetre més fins al coll de Pallers on

deixarem el cotxe. Seguirem el camí que en

1 h ens deixarà al Prat de Cadí a 1.850 m

des d'on veurem l'evident canal de l'Ordiguer
i més a la dreta el rectilini corredor Sabat,
doncs bé entre elles dues es troba, tot i que
no es veu la canal Amagada. A l'esquerra de
l'Ordiguer podem fixar-nos també en la canal
del Cristall per on baixarem. Encara trigarem
una hora i mitja més per situar-nos a l'entra
da del corredor sobre els 2.200 m. Per fer
ho encararem l'entrada a l'Ordiguer i gairebé
a la cota 2.000 m farem un marcat gir a la
dreta per situar-nos sobre un primer i gran
sòcol de roca. D'aquí girem a l'esquerra per
un pendent de neu fins situar-nos a la base
de la canal orientada d'est a oest. No pre
senta gaire dificultat, el pendent mitjà és
d'uns 45° a 50°. No és ni de bon tros rectilí
nia a neta ja que presenta nombrosos blocs

Pasqual Garriga i Martí

Corredor
Sabat

Canal
Amagada

1 r dia: Accedim a la Renclusa per l'itinerari nor

mal d'hivern, primer per sobre el circuit d'esquí
de fons i des de la sortida del Pla d'Estanys per
una marcada diagonal dintre el bosc que ens

aboca al barranc de la Renclusa cap a la cota
2.000 m, des d'on acabem de pujar al refugi.
(1 h 45 min a 2h). 2n dia. El camí cap el Pic
d'Alba no és únic perquè en un vessant tant
vast com el nord de la Maladeta les opcións
són diverses. Una és per la collada de Paderna
a 2.504 m propera al pic del mateix nom.

Nosaltres proposem sortir per l'itinerari comú
amb els qui van al Pic de la Maladeta i a meitat
del primer fort pendent, trenquem a la dreta
anant a buscar el punt més baix d'un llarg
cordal que baixa des de les Maladetes
Occidentals i que marca una inflexió insalvable
entre les comes de la Maladeta i del Pieu a del
Diente. En aquella mena de coll que domina
els Ibons de la Renclusa haurem de baixar uns

metres i encarar l'imponent vessant del barranc
del Pieu que s'enfila direcció a les Maladetes
Occidentals. Entre les cotes 2.400 i 2.800 hem
de decidir que fem: a flanquegem per pales
franques cap a l'oest (dreta) per guanyar el
vessant sota la Dent d'Alba a seguim amunt pel

Arribats als plans sota les tres Germanes de
Paderna queda encara una marcada canal d'un
centenar de metres a baixar dintre del bosc i a

la seva base caldrà anar amb cura en trobar el
pas que supera una darrera barra de roca d'un
centenar de metres que ens deixa a la Pleta de
Paderna.

Pasqual Garriga í Martí



er Marc Janeras i Casanova

Montsant. Parc natural
Xavi Váqué
Col. Azimut, 107
Parc natural de la serra de Montsant i March editor, març 2009

295x225 mm; 224 pàg. color

La singularitat de la serra de Montsant és ben evident per a qui
conegui aquestes terres, però potser havia restat oculta a moltes

mirades fins a la creació del Parc Natural, que l'ha ajudat a posar-la
de manifest. Amb aquest llibre fotogràfic editat per March i el Parc

Natural de la Serra de Montsant podem contemplar els seus valors

històrics, paisatgístics, de poblament o dels seus productes i conèixer

les línies d'acció del parc. La fotografia hi pren el protagonisme, i el

text explicatiu està triplicat al català, el castellà i l'anglès.

El Gaià
Ferran Aguilar,Jordi Blai i

Josep Santesmases

Col. Postals

March editor,juliol 2007

230x245 mm; 159 pàg. color

Muntanyes de Prades
Anton Briansó i Diego López
Col. Postals

March editor, 2006

230x245 mm; 141 pàg. color

Serra de l'Albera
Jaume Blasi i Joan Budó

Col. Postals

March editor, juliol 2004

220x240 mm; 111 pàg. color

Les Gavarres, muntanyes
amigues
Jaume Blasi i Joan Budó

Col. Postals

March editor,juliol 2004

220x240 mm; 111 pàg. color

Acompanyem la ressenya del primer llibre amb una revisió de títols
de la colIecció Postals que March Editor ens fa arribar. En aquesta
línia, també eminentment fotogràfica, hi destaquen títols com els

dedicats a la serra de les Alberes, a les Gavarres o, més recentment, a

les Muntanyes de Prades i al Gaià, Aquest últim ressalta els valors

naturals que tant bé conserva en la seva situació entre les

conurbacions de Barcelona i Tarragona, així com el seu interès

històric i cultural d'un espai que va ser frontera a l'edat mitjana. El

subtítol de "riu emmurallat" emula els castells i fortificacions que
abunden al llarg del curs dels altiplans interiors al mar, a cavall de

l'Anoia, el Penedès i el Camp de Tarragona.

Crestas Pirenaicas. Pirineo central vol.2
Francesc Sánchez (pako Crestas)
Ed. Desnivel, setembre 2009

190x 11 O mm; 265 pàg. color

En aquest llibre, seguint l'estela del seu conegut primer volum, l'autor

ens acosta a les crestes del Pirineu central amb 34 itineraris que solquen
algunes de les més clàssiques i mítiques arestes de l'Alt Pirineu. Sense

oblidar-se però d'alguns cims emblemàtics del Prepirineu com el

Turbón i serres més meridionals prop del Montsec.

En aquest volum la guia es centra en quatre zones a àrees. Els primers
itineraris discorren per la mitja i baixa muntanya entre les valls del

Segre i Ésera en un terreny de joc més amable que el de l'alta

muntanya. Les tres zones restants recorren alguns dels cims més

importants del Parc d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici, la

capçalera de I'alta Ribagorça i, finalment, la més alta de totes, el massís
de la Maladeta i el seu rei indiscutible l'Aneto.

Preparem-nos doncs a gaudir aquest cop d'itineraris més llargs i

exigents com correspon a alguns dels cims de més de 3.000 metres

de l'Alt Pirineu, on viurem i respirarem l'aire de l'alta muntanya
pirinenca i cavalcarem per vertiginosos i retallats cordals de pedra. En

el què, en paraules de l' autor, representa la consagració respecte del
seu primer llibre de crestes.

Bernat Ros
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per "SPOTY"

Des de dalt d'aquest cim de més de 2.000 metres es pot contemplar
una bona panoràmica que inclou els Prepirineus i els cims més alts
del Pallars i d'Andorra. És molt fàcil arribar-hi en esquís i es troba a

tocar d'una coneguda estació d'esquí alpí. Desgraciadament, té dos

"magnífics" repetidors de televisió que li roben la bellesa natural.
Si encara no sabeu de quin cim estem parlant contestar aquestes
preguntes us pot ajudar a endevinar el seu nom, i no cal dir que la

majoria de les respostes les podreu trobar dins de la revista.

Solucions del Concursionisme 354:
1.Mussala 2.Ayous 3.Cossetania 4. Ramond 5.0amavand 6.Monte Cinto 7.lmparables 8.0as PARAULA AMAGADA: LOSA MORA

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de març, el nom del lloc de la fotografia a la adreça electròni
ca del concurs: concursionisme@excursionisme.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

40 excursionisme
.,

lloc i el guanyador. La fotografia del número anterior de la
revista (núm. 354) correspon al dolmen megalític de la Losa
Mora situat a la Serra de Guara (Osca). El guanyador del con

curs és Daniel Llln Soler, enhorabona. A la pàgina web de la
revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respos
tes a les preguntes del número anterior.



Castellers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
dimarts i divendres de 20 a 23 h

CI Trilla 18
Metro L3 Fontana
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