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L'excursionisme, acció social

És ben curiós que en relació amb l'excursionisme encara es facin preguntes com:

per què aneu a les muntanyes? El desconeixement del nostre esport per part del

gran públic és evident, ja que ben poques activitats d'elit del món alpinístic tenen

repercussió mediàtica i les que ho aconsegueixen només són valorades pels seus

practicants, ja que la resta de la societat no té suficient informació ni coneixements

específics per fer-ho.

Certament és complicat trobar explicacions coherents que responguin sobre l'essència

del nostre esport, i no és tampoc aquest l'objectiu de l'escrit. Volem constatar una

característica diferencial de l'excursionisme com és la finalitat per la superació.
Efectivament, el medi i la tècnica compten molt a l'hora d'assolir el cim per una via

determinada i identificar el camí adequat, però tot fora inútil si ens oblidéssim de

l'autocontrol, és a dir, del treball que l'alpinista/excursionista ha d'exercir sobre ell

mateix. Aquest tret, però, també és rellevant en la majoria dels esports. Així doncs, hi ha

alguna diferència atribuïble a aquest esport "d'imprudents"?

L'alpinisme és un esport en què no hi ha un jugador guanyador i un contrincant perdedor
de la partida, llevat de les competicions de muntanya que segur que han de tenir un

tractament a part de la dissertació que volem encadenar. En el joc de l'alpinisme és el

mateix alpinista qui guanya o perd la partida contra el medi. És, per dir-ho d'una altra

manera, jugar a escacs contra un ordinador. Quina diferència hi ha amb jugar a escacs

contra un contrincant? Precisament aquesta, que en desaparèixer el contrincant, el

jugador lluita contra les seves habilitats. Per això diem que l'excursionisme és una

escola de formació personal.

Sovint persones amb dificultats en la societat competitiva actual troben en la pràctica de

l'excursionisme un estil de vida en el qual es poden desenvolupar plenament donada la

característica de progrés personal d'aquest esport, incrementant l'autoestima.

Volem en aquests moments de desencís general per múltiples factors: econòmics,
socials i culturals fer des d'aquí una reflexió als responsables de les entitats i de les

seves seccions per tal que facin atenció especial a la funció social del nostre esport en

el poble, districte o barri on estan ancorades. La funció social de desenvolupament i

creixement personal dóna sentit i raó de ser a les nostres organitzacions, de cap manera

serà suplantada per estils més comercials i competitius emergents. Ara bé, hem d'estar

alerta per identificar les necessitats del teixit social actual i adequar la nostra oferta de

servei.

Pere Sauret, president de la UEe

Neu i bicicletes
A punt per començar la temporada d'estiu us proposem acabar de gaudir de les últimes neus o a fer boca per la propera

temporada, ara que som més olímpics que mai, amb una travessa per l'Arieja. No us perdeu tampoc el redescobriment del Delta

del Llobregat però amb BTl, Aprofitem també per proposar-vos una altra ruta ciclista per Occitània. El volcà Etna és protagonista
de l'Excursionisme 356 així com l'escalada. Ara bé, no us proposem una activitat per pujar parets sinó el mètode per entrenar-vos

en la matèria. No us perdeu tampoc les nostres seccions.

Aquest número previ a l'estiu és una edició d'estrena. Joan M. Vives ha estat nomenat nou director de la revista. En Joan M. Vives

ja formava part del consell de redacció i és alhora autor d'alguns articles dels últims anys. D'aquesta manera, Jordi Martorell, el fins

ara director, passa a formar part del consell de redacció així com també realitzarà tasques noves a la UEC. Bona sort a tots dos.

Aprofitem el final del curs per agrair als associats de la UEC que ens han fet arribar 2 números perduts de l'Excursionisme per a

l'hemeroteca de la Generalitat.



ETNA 3.342 METRES

ETNA, ALLÀ ON LA NEU
TROBAELFOC
IIA un estel caigut del cel; a tu Judith perquè t1estimo i per tot
el que representes en la meva vida" C. Gel

Situat a la italiana íIIa de Sicília,
l'Etna és el volcà en actiu més
alt d'Europa, una muntanya
majestuosa i solitària situada al
bell mig de la Mediterrània.

menys que ... 45 quilòmetres!
Una distància semblant a la

que hi ha entre el Pas de la
Casa i el meu poble, Ribes de
Freser.

a tots els alpinistes que desit

gen pujar-lo, ja sigui a peu, amb

esquís a amb raquetes.

És tan gran que el diàmetre de
la seva base fa ni més ni

L'Etna és una muntanya màgi
ca i mítica, un veritable regal per

El passat mes de gener vàrem
tenir la gran sort de poder
assolir aquest volcà. Aquesta
és la nostra història.

Perspectiva del Cràter Central de l'Elna des del cim del Monte Frumento Supino (2.845 m)
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Text i fotografies de Carles Gel

L'ETNA

Pujar l'Etna va ser com tornar centenars

d'anys enrere, tornar a uns temps molt

llunyans on la natura dominava la Terra i

sempre guanyava el més fort. Ascendint

els 3.342 metres d'altitud d'aquesta mun

tanya, em vaig sentir petit, molt petit, i

perquè no, també una mica indefens, ja
que sabia perfectament que em trobava

damunt d'un volcà en actiu que té la fama
més que merescuda de ser molt perillós.

Recordo perfectament el dia 24 de gener
del 2010, quan vaig veure la muntanya per
primera vegada. El que més em va copsar
i sorprendre varen ser les dimensions

gegantines de l'Etna i que de seguida vaig
comparar amb els volcans andins de 6.000

metres. En segon lloc, el que també em va

sorprendre molt va ser la gran quantitat de
neu acumulada als vessants de la muntan

ya, tenint en compte que observàvem la

muntanya pel vessant sud.

Realment, hi havia més neu a l'Etna que
a tots els Pirineus Orientals. Sens dubte,
les fortes tempestes que durant els
mesos de desembre i gener van estan-

car-se damunt de la Mediterrània havien
fet força feina, i de la bona.

Sicília em va sorprendre gratament. Els
seus paisatges impressionants i la cordia
litat de la seva gent, em va deixar un molt
bon gust de boca. També als meus 3

clients, amics i companys, amb els quals
vaig poder compartir 5 dies meravellosos
i pujar els més de 3.000 metres d'aquest
volcà situat al bell mig de la Mediterrània;
una muntanya que està gairebé tan a

prop d'Àfrica com d'Europa.

LA MUNTANYA I LA
SEVAASCENSIÓ
Abans de marxar havíem aconseguit molt

poca informació sobre l'Etna. No obstant

això, el que vam aconseguir ens va agra
dar moltíssim i la presentació de la mun

tanya: el volcà en actiu més alt d'Europa
situat al costat del mar ... va ser l'excusa
suficient per motivar-me a preparar i dur a

terme la sortida. Aquest fou un motiu sufi
cientment important, però també ho van

ser d'altres, com per exemple els seus

Paisatge impressionant a pocs metres del cim

3.342 metres d'altitud, la seva insòlita i a

la vegada atractiva situació geogràfica,
les seves dimensions descomunals ...

El destí i les ganes d'explorar i de desco

brir ens va portar fins a la cara sud de

l'Etna. Allà, a poc més de 1.900 metres

d'altitud i amb la ciutat de Catània com a

teló de fons, és troba el refugi Siapenza,
propietat del Club Alpino Italiano (CAl).
Aquest còmode refugi (per a mi més hotel

que refugi), es troba estratègicament situat

al principi de les grans i extenses pendents
del Mont Etna. Aprofito l'ocasió per agrair i
donar les gràcies des d'aquestes línies, als

responsables i als treballadors del Refugi
Siapenza pel tracte rebut en tot moment i

que mai més no oblidaré. De tot el que

vaig descobrir sobre els sicilians, em

quedo amb la seva cordialitat i les seves

maneres i ganes de fer les coses bé.

Sempre tenien un somriure per a nosal

tres. El tracte rebut va ser extraordinari.

En Giuseppe, la persona que ens va venir

a buscar a l'aeroport de Palerm m'explicà
coses sobre l'Etna i també em va alertar

sobre el principal perill que té aquesta
muntanya: la boira.

excursíonísrne 5



Em va demanar que extreméssim les pre
caucions al màxim i que no corréssim ris
cos innecessaris.

El 24 de gener vam sortir de Barcelona a

les 11 del matí, i a 3/4 de 4 de la tarda ens

trobàvem al refugi Siapenza (1.910 m).
Tot havia anat molt ràpid i a la vegada
amb tranquil·litat.

"El principal perill de
l'Etna és la boira"

En Giuseppe ens explicà que la previsió
meteorològica no era massa bona, i que

exceptuant l'endemà dilluns, hi hauria 2
dies de fortes nevades i pluges abun
dants. Per tant, el dilluns 25 de gener
seria el dia que hauríem de pujar al cim.

Tal com havíem previst, el dilluns va néi
xer radiant, almenys del refugi cap amunt,
ja que per sota dels 1.900 metres, les boi
res i els núvols tapaven gran part de l'illa.

La neu estava en unes magnífiques condi
cions; ens posàrem els grampons al costat
mateix del refugi i deixàrem les raquetes
per a més amunt. D'aquí al cim ens separa
va un desnivell positiu de 1.430 metres.

Va ser guanyar mig centenar de metres
de desnivell, i les boires espesses i les

grans nuvolades van quedar per sota
nostre. Quin espectacle tan meravellós!

Els primers 540 metres de desnivell van

transcórrer per una ampla i dreta pista
d'esquí. En poc més d'1 hora i 15 minuts

ens plantàrem a l'estació superior del
Funivia Etna Sud (2.450 m). El paisatge
en cap moment havia deixat de sorpren
dre'ns: per tot arreu cons de totes les
mides actius expulsant fumaroles,
sobretot molta, moltíssima neu!

Quan vàrem arribar al capdamunt de
les pistes d'esquí, davant nostre apa
regué un horitzó insospitat; el terreny
que hi havia semblava irreal, cràters
per arreu i un perfil molt suau. Darrere
de tot destacava l'immens Cràter
Central. La vall d'accés al cim era

relativament suau, lliure de qualsevol
dificultat tècnica. No obstant això,
l'Etna ens mostrava el seu costat més

salvatge i pur. Quin espectacle més

impressionant!

De mica en mica ens apropem als pendents superiors de la muntanya. Quin espectacle de la nalura!

És important explicar que l'Etna no és el

típic i clàssic volcà que forma un con

gegantí rematat per un cràter més o

menys gran, com podrien ser els volcans
dels Andes, sinó que es tracta d'un mas

sís de dimensions molt grans i que està
format per uns quants cims secundaris,
nombrosos cràters tots ells actius, petites
valls situades a gran alçària ... tot això
rematat per l'enorme Cràter Central, que
amb els seus 3.342 metres d'altitud és el

punt més alt de la muntanya.

6 excursionisme

Estem gairebé al final de la pala, comencem a notar l'altitud i lambé ... els gasos tòxics

Tots 4 érem conscients que ens trobàvem
al bell mig d'un indret únic, com mai
abans havíem conegut. Cap dels molts
volcans que havia escalat fins aleshores
m'havia produït aquella sensació.

Les pistes van quedar enrere i ens vam

dirigir en direcció nord, endinsant-nos en

una petita vall. Hi havia traces per arreu:

algunes d'esquí, d'altres de raquetes,
moltes de grampons ... Quines serien les
millors? Quines portaven al cim? Tot i que
el terreny era fàcil i teòricament "absent"
de qualsevol rise, una vegada més em

vaig deixar portar per la intuïció i l'expe
riència.

El bon temps que ens havia acompanyat
des del refugi va donar pas a les boires.

Aquestes s'enfilaven muntanya amunt,
acariciant els suaus perfils del vessant
sud de la muntanya. Inevitablement ens



van engolir, convertint l'ascensió en un

món blanquinós i fantasmagòric. Vaig
girar una mica cap a l'esquerra, i sense

saber-ho ni proposar-m'ho, vaig enfilar

pala amunt, deixant la vall a la dreta.

Pujant per aquella preciosa pala de neu

dura, vam anar a parar al Monte Frumento

Supino (2.845 m), un deis cims secunda

ris que té l'Etna.

La boira és va començar a retirar mun

tanya avall i davant nostre aparegué
l'impressionant Cràter Central, que no

parava ni un moment d'expulsar fuma
roles. Després de baixar el vessant

contrari a través d'una curta pala de
neu gelada, assolírem un estret collet.
L'Albert és va quedar en aquest indret,
ja que les rampes que tenia a les
cames l'endarrerien molt. La Isabel, la

Carme i jo vam continuar vers el cim.

Haviem perdut força temps i això em pro
vocava un cert neguit perquè el temps ja
no era tan bo com al principi i no tenia

gaire clar que arribéssim a dalt de tot de

la muntanya. Encara ens mancava per fer

un bon tram de l'itinerari.

No obstant això, continuar amb les dues
noies em va permetre accelerar el ritme

notablement al capdavant de la cordada.

Tot superant una bonica pala amb una

neu de gran qualitat, enmig de les boi

res, vaig veure passar esquiant una

Inici de la travessa que ens ha de por1ar a la pala final

parella d'italians... quina enveja! En

aquell mateix moment em vaig prome
tre que la següent visita a l'Etna seria

amb esquís! Així de clar!

Poc després vam arribar al refugi dels
Guies (2.920 m), situat al principi d'un gran
plató. Encara ens quedaven 400 metres

de desnivell. Després de creuar aquesta
extensa plana nevada, començàrem la tra

vessia que ens portava fins a la darrera

pala de l'Etna. Un impressionant mar de
núvols tapava tota l'ilia de Sicília!

Superar la pala final va ser un exercici

de perseverança, perquè sense tenir un

desnivell gaire important i una inclina

ció regular de 30°/35°, la neu s'havia

estovat notablement, i ja no era aquella
neu tan dura i consistent de les prime
res hores del matí.

Després de 40 minuts d'ascensió asso

lírem el petit collet nevat situat molt a

prop del cim. A continuació, i seguint
unes traces d'esquí vam girar a l'esque
rra, i a través d'un fàcil terreny mixt for
mat per neu, gel i roques negres, vam

acabar arribant al Cràter Central, que
amb els seus 3.342 metres d'altitud és
el punt més alt de l'Etna.

Eren les 3 de la tarda del 25 de gener del
2010 i ho havíem aconseguit. Les boires

ens van permetre observar l'interior del

cràter, tot nevat i d'on sorgien fumaroles

sense parar; un dels llocs més impressio
nants que he vist mai. Vàrem tenir el

temps just per fer quatre fotos, abans que
els gasos tòxics i les fumaroles ens expul
sessin literalment d'aquell indret. Era per
morir-se! Mai a la vida havia estat en un

cim com aquell. Em va fer la sensació

que estava damunt d'una gran bomba

atòmica ... fet del qual crec que només en

són conscients els sicilians.

La temperatura era bastant suau i no

feia gens ni mica de fred. Vam davallar

fins al coll i allí descansàrem durant

alguns minuts.

EL DESCENS
POSTERIOR

El descens va ser molt ràpid, i després
de baixar la dreta pala i posteriorment
desfer la travessia, per poder anar més

ràpids ens vam posar les raquetes. En

poc menys d'1 hora vam arribar al lloc

on ens esperava l'Albert, just a les por
tes de les boires.

A partir d'aquest indret ens vam endin

sar en un món gris que ja ens era fami

liar. Vaig tenir molta feina per trobar el

camí correcte, em servia qualsevol
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indici, qualsevol traça que ens portés
pel bon camí. Va ser tal la meva con

centració, que vaig activar el GPS que
porto al cervell. Em vaig recordar del

Giuseppe.

a menys de 150 metres de desnivell del

refugi Ua vèiem els llums!), sense girar
me ni sentir cap soroll vaig notar que
darrera meu, a part dels meus 3 com

panys, hi havia una altra figura ... Em vaig
girar i efectivament vaig descobrir el que
sospitava, però no era una persona ...

sinó un gos, que pel que ens va dir un

dels cambrers del refugi, baixava cada
tarda a buscar el seu aliment.

"L'Etna està format

per uns quants
cims secundaris,

nombrosos cràters
tots 'ells actius"

"El Cràter Central amb
els seus 3.342 m

d'altitud és el punt
més alt de l'Etna"A les 5 de la tarda aproximadament vam

arribar a les pistes d'esquí, on varem fer
una nova aturada, aquesta vegada per
treure'ns les raquetes i posar-nos els

grampons. Començava a fer-se fosc,
començava a nevar i a partir d'aquí la
inclinació del pendent era notable.

A les 6 en punt de la tarda vam arribar al

refugi Siapenza. S'havia fet totalment de
nit i la neu queia amb ganes.

Érem feliços, ja que havíem assolit una

muntanya preciosa, el sostre de Sicília i
a més, la muntanya més alta de la

Mediterrània.

Vam davallar al més ràpid que vam poder
i a meitat del descens ens vàrem haver
de posar les llanternes frontals. Molt avall,

AI principi de l'itinerari, les boires comencen a quedar per sota nostre

L'Etna, impressionant i majestuosa muntanya!
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Els següents 2 dies el temps va ser desas
trós, i la neu i la pluja van caure en abun

dància. Ens instal-làrern a Nicolosi i no

vam tornar a veure l'Etna fins al dijous 28,
el dia que en Giuseppe ens va portar a

l'aeroport de Palerm. Aquell dia vam tornar

a descobrir que l'Etna és molt gran. Quins
records, bells records d'hivern!

El refugi dels Guies enmig de la boira

ALGUNES DADES
D'INTERÈS
QUAN ANAR-HI
S'hi pot anar tot l'any, malgrat que a

l'estiu hi fa molta calor i no hi ha neu.

Si voleu dur a terme una ascensió
hivernal us aconsello els mesos de

gener, febrer, març i bona part d'a

bril, els millors per fer-hi ascensions
amb esquís.

El guia Carles Gel organitza activitats

guiades -especialment a I'hivern- a

l'Etna.

Més informació al telèfon: 649188391,
e-mail: carles_gel@hotmail.com i

www.pirineos3000.com

MATERIAL
El d'esquí de muntanya, més piolet,
grampons, GPS, brúixola, mapa,
ARVA, sonda, pala, arnès i un cardina.
A l'hivern les temperatures són baixes
i tranquil' lament poden arribar als
25°C sota zero. Sol fer-hi molt de vent.
Si no esquieu les raquetes esdevenen

imprescindibles.

BIBUOGRAFIA RECOMANADA
Hi ha poques coses escrites sobre
l'Etna. Els títols més recomanables
són aquests:
- Montañas de fuego (Editorial
Desnivel, 2005), de Luís Jordá.

- Scialpinismo sull'Etna (autoedició de

l'alpinista sicilià Sora Messina). Es

tracta d'un recull de 26 itineraris amb

esquís de muntanya.



 



Entrenar-se per a l'escalada esportiva o

per a qualsevol altre esport és una qües
tió d'experiència. L'experiència arriba a

poc a poc i depèn en gran mesura de pro
var conceptes nous i de trencar esque
mes. Les correccions dels errors even

tuals també formen part dels processos
d'aprenentatge, de l'entrenador d'escala
da o de l'escalador que desitja autoentre
nar-se. Llegint constantment, reciclant-se
i esmolant la curiositat l'entrenador d'es
calada podrà conèixer les noves tendèn
cies i resultats de la investigació, millorant
així cada vegada més els seus progra
mes. D'aquesta manera, començarà a

diferenciar les coses que funcionen i les

que només fan perdre el temps als esca

ladors. L'entrenador es farà la seva pròpia
opinió dels diferents sistemes, arribant a

ser cada vegada més competent.

La meva experiència pràctica ve del treball
amb escaladors durant les temporades
2003-2004 fins a l'actualitat (temporada
2008-2009). És a dir, un total de 6 tempo
rades. El primer grup d'atletes amb el qual
vaig treballar tenien una mitjana d'edat de
25 anys. Posteriorment he arribat a treba
llar amb escaladors d'entre 10 i 14 anys.
Amb el primer grup vaig començar a treba

llar l'any 2003. Eren 10 persones. El nivell

que tenien llavors era de IVa IV+ i volien
millorar el seu nivell i gaudir dels aspectes
positius que aporta aquest esport. Tots ells

volien escalar vies de 6a.

"L'experiència arriba poc a

poc i depèn en gran mesura

de provar conceptes nous i
de trencar esquemes"

Amb aquest context l'entrenament consis

tia a completar les seves bases tècniques i

físiques així com els coneixements indis

pensables per ser autònoms en roca: fer
anar el material tècnic, cordes, cintes,
arnés, assegurances, etc. No es tractava

en cap cas d'esportistes d'elit sinó d'escala
dors de lleure. La meva intenció no era for
mar-los per a la competició sinó que el

repte consistia a formar escaladors amb

Pràctiques de superació d'un desplom

una molt bona base tècnica que poguessin
disfrutar de l'escalada durant molts anys.
Amb aquest grup inicial, les sessions eren

bàsicament seminaris de perfeccionament,
més que entrenaments dirigits o planificats
segons el mètode clàssic (cicles).

Els llibres d'entrenament destaquen
molt l'entrenament dirigit i tots aquells
aspectes que intervenen en l'alt rendi
ment. Pel grup només interessaven

algunes qüestions. Després vaig esco

llir els factors que considerava més
necessaris per uniformitzar el nivell del

grup d'escaladors. El termini que vaig
plantejar era començar a treballar 1'1

de setembre de 2003 i l'objectiu era

millorar a finals de temporada, 31 de

juliol de 2004. Un cop acomplert l'en
trenament es tractava de poder realit
zar un mes d'escalades al màxim nivell

possible, la qual cosa estava progra
mada per al mes d'agost de 2004.

L:Anna, una de les participants del curs
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Els primers 3 mesos de treball, setembre

octubre-novembre de 2003 no són sufi
cients per assolir un alt grau de perfecció,
però, 3 mesos és el període mínim durant
el qual es pot crear una base tècnica sufi
cient per poder aprofundir en aspectes
específics els mesos posteriors.

Vaig explicar als meus escaladors que a

més de les millores dels aspectes físics i

tècnics, també calia treballar l'aspecte
mental i emocional. Si no se segueix
aquest protocol difícilment es pot consi

derar que un escalador està ben format.

Aquests aspectes estaven previstos per
als mesos de desembre-gener-febrer.
Durant el període de preparació de
setembre a novembre només m'amoïna
va una cosa: la tècnica gestual.

La tècnica gestual. És la base indispen
sable sobre la qual ha de treballar un

escalador. A tot el grup els va quedar
clar que ens dedicaríem a refinar la nos

tra tècnica per, posteriorment, invertir els
mesos següents en les millores físiques
i tàctiques. Treballàrem les posicions
fonamentals, l'equilibri, la flexibilitat i les

tècniques de peus i tipus d'agafades.
Realitzàrem llargues sessions de bloc
curt. També practicàrem l'escalada amb
la corda de segon per garantir la segure
tat, a la vegada que ens permetria forçar
els límits de la tècnica.

Vaig dedicar força hores a ensenyar
trucs, sempre deixant a cada un la lliber
tat d'avançar al seu ritme. D'aquesta
manera cada escalador evolucionava al
ritme que desitjava, jugant i mantenint



encesa la flama de la motivació inicial. El

segon període, realitzat de desembre a

febrer, va ser cabdal per a les millores del
rendiment físic.

"Tres mesos és el període
mínim durant el qual es pot

crear una base tècnica
suficient"

El rendiment físic. Les millores físiques
implicaran sessions a la sala de muscu

lació, la carrera a l'aire lliure tipus fartlek,
la bicicleta estàtica i exercicis dirigits a la
barra d'abdominals. Les millores físiques
de tipus general, és a dir, de diversos

grups musculars, els va permetre evitar

lesions i preparar-se per resistir sessions

de major duració. Per tant, eren ses

sions dirigides a guanyar força al tronc

superior i guanyar capacitat aeròbica i

cardiovascular.

La tercera fase, desenvolupada durant

els mesos de març-abril-maig va estar

dedicada a un aspecte clau: la tàctica.

Les millores tàctiques. Es tractava de pre
parar els escaladors a afrontar, gràcies a

un pla, les vies que desitjaven dur a

terme. Les millores de la condició física

els va permetre treballar les mateixes vies
durant més hores. El rendiment va dupli
car-se. Els períodes de recuperació entre

cada un dels intents es van reduir. Això va

permetre aprofitar al màxim els nous

esquemes tècnics. El potencial físic es va

treballar en aquesta tercera fase combi

nant volum i intensitat durant les sessions

d'escalada.

Els últims dos mesos de la temporada,
juny i juliol, els vam dedicar a sortir a esca

lar amb els atletes. Treballàvem vies que
eren en la zona de confort i fora d'ella. És
a dir, per sota del grau a vista i per sobre
del grau màxim encadenat. Això els va

permetre provar sobre el terreny tot el

que havien après en els seminaris i entre

naments. Va ser en la roca real on els

aspectes psicològics van començar a ser

abordats. Em refereixo a escalar primer,
volar i tenir pensaments positius, treballar

una via amb les cintes ja col·locades. Els

aspectes psicològics van ser reforçats en

el rocòdrom, amb pràctiques de caigudes
anant primer a visualitzar la via amb posi
tivisme i treballant la via amb les cintes

col·locades a amb la mitja via prèviament
''xapada'' fins a la meitat.

La funció d'aquestes sortides era passar
ho bé, sobretot encarar les escalades

amb un somriure dibuixat a la cara, ja que
està demostrat que un rostre somrient

produeix una sensació de relaxació. La
relaxació és fonamental per escalar vies

que estan fora del nostre grau a vista.

Les sortides per escalar en roca eren els

caps de setmana, sempre amb la finalitat
de treballar algun aspecte psicològic. És
a dir, cada via escalada tenia una inten

ció. Per exemple provar llançaments, for

çar vols, etc.

AI llarg de la temporada viscuda al
Gimrock vaig descobrir com a entrena

dor que té per objectiu concret portar
els escaladors fins al VI grau que no

era possible; el grup no va progressar
homogèniament. Això passa en molts
altres esports. La genètica, l'edat, i el
control emocional van influir en què la
meitat del grup (5 escaladors) progres
sés molt ràpid deixant la resta enrere.

Això em va permetre aplicar més inten
sitat i volum en la segona fase (rendi
ment físic). Els altres 5 escaladors van

haver d'adaptar-se al nivell dels més

forts. Tots els esportistes amb els quals
vaig treballar ho feien per gaudir de

l'esport i no per competir a guanyar,
però el rendiment és el rendiment.

Sempre hi ha algú que és el millor de

l'equip. I va ser aquest precisament el

que va aconseguir escalar vies de fins a

6b. Molt més del que ens havíem plan
tejat a l'inici de la temporada. Els altres
es van conformar amb un grau que els

permetés escalar relaxadament, el 5b.

Algú fins i tot em va comentar que des

itjava fer 6a per visitar sectors d'escala

da que estaven fora del seu nivell i de

molts altres. Volia fruir d'indrets més

isolats, silenciosos i gens massificats.

En resum, els aspectes psicològics eren

el punt de partida per a nous seminaris

de perfeccionament en l'escalada espor
tiva. Després d'aquestes 6 temporades
estic content amb els resultats. Els meus

actuals escaladors tenen ara una base

gestual i mental que els permet escalar

millor, fruit de totes les experiències i les

seves capacitats. Tres escaladors d'a

quell grup de la temporada 2003-2004

han arribat força lluny. En concret, la

Montse va encadenar 6c i ha passat a

mans d'un altre entrenador. Està feliç de

donar-ho tot en els entrenaments i con

duir la seva poderosa Ducatti. En Guillen

només fa bloc; és el que més li agrada
després de la psicologia, però quan utilit

za la corda és capaç d'encadenar vies

de 7è grau. Finalment, en Ricard enca

dena 7b+ a vista. La resta continuen a

les muntanyes i de tant en tant encade

nen un parell de sisens.

Roberto Blasi

Professor d'escalada del Gimrock

Barcelona. Guia d'escalada de la EEAM

(
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Text i fotografies de Víctor Badenas

Pedals d'Occitània és una ruta amb BIT per

gaudir de la natura i per posar a prova la resis

tència física. El punt de partida és el comtat de

Comminges i a partir d'aquest punt ens endin

sarem pels boscos del Cagire, us recomanem

anar-hi a la tardor i la primavera ja que el pai
satge és un "clam d'aquesta ruta de fins a 227

quilòmetres.



Havíem sentit que la Pedals d'Occitània
era potser més dura i tècnica que la
Pedals de Foc, la mediàtica ruta BTT pel
vessant sud dels Pirineus, però que, en

canvi, oferia menys ambient d'alta mun

tanya en no arribar a tanta alçada. Tant
se val, perquè hem anat a Occitània a

pedalar pels colors de la tardor i els

grans espais més que no pas a cercar

l'altura dels grans cims a la trialera. Però
vista l'experiència, podem afirmar rotun
dament que, tant des d'un punt de vista

excurslonista, en el sentit més tradicional
del mot, com des d'una visió més esporti
va, Pedals d'Occitània aconsegueix com

plir totes les expectatives ja que no estan

exempts d'adrenalina.

"Els Pedals d'Occitània
no estan exempts

d'adrenalina"

Els reclams de Pedals d'Occitània són
molts com ara uns boscos septentrionals
plens d'arbres centenaris tocats per tots
els colors de la tardor, en el nostre cas,

que oferien una infinita simfonia cromàti
ca i una solitud impossible a la Pedals
de Foc. El tarannà de la ruta és un punt
més aventurer que la Pedals de Foc per
què a vegades cal saber orientar-se.

La boira occitana baixant carena avall

Un dels poblets del reconegut
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Ofereix també la possibilitat de visitar

els bellíssims pobles del comtat de

Comminges amb la seva arquitectura
romànica i un urbanisme tradicional
encara respectat; quin contrast amb
els pobles ja falsejats de la Val d'Aran,
la Cerdanya i també del Pallars!

Aquests són els arguments que acon

sellen experimentar la travessa. Des
del punt de vista esportiu, cal dir que
el trajecte combina carreteres i pistes
en bon estat on podem gaudir tran

quil·lament de l'entorn i de la xerrada
amb els companys, i trams de pistes
malmeses i plenes de rocs i corriols
tècnics en els quals no val a badar. I

menys encara si, com és el cas, la

pluja enfanga el terreny i fa molt rellis
coses les pedres.

"Els més forts la podrien
fer en 3 dies però a canvi

de perdre's paisatge"

La ruta oficial està pensada per fer-se en

5 etapes que fan un total de 227 quilòme
tres, el càlcul és d'uns 40 quilòmetres per
dia, però com que només teníem 4 dies,
ens vàrem plantejar fer-la en una jornada
menys. Segurament que els més forts la
podrien fer en tres dies, però a canvi de

perdre's paisatge i contacte amb el mag
nífic entorn. Sigui com sigui la forma física
és important.



1a etapa
La primavera i la tardor són estacions

ideals per tastar la Pedals d'Occitània.
Nosaltres vam optar per la tardor amb

alguns núvols que ens van acompanyar
des de l'inici de la ruta. Comencem a

pedalar des de Vielha i als pocs metres

ja ens adonem de com serà l'itinerari:
lloses molles i relliscoses ens acom

panyen des de la capital aranesa i tot res

seguint el marge esquerre del riu Garona,
que creuem per entrar a Bossòst. Des
del fons de la vall contemplem les altu

res, que tot seguit començarem a supe
rar per la carretera que puja al coll del
Portilhon. Després d'un tram dur per
asfalt arribem a un mirador sobre la vall
i uns metres més enllà deixem per fi el

quitrà per endinsar-nos per una pista en

bon estat on comencem a gaudir dels
tons dels boscos a la tardor. Aquest
tram, que flanqueja la serra Longa pel
seu vessant est, es deixa fer sense ofe

gar-nos fins que sortim dalt del coll del
Portilhon. Ja som a Occitània. Baixem

per carretera en direcció a Luchon en

un tram que permet agafar força veloci
tat fins que en un revolt 3,5 km després
(960 m) surt una pista que ressegueix
cap a l'oest la vaileta de Burbe. Després
la deixem i un sender en baixada, ràpid
i no gaire tècnic, ens porta pràcticament
a Bagnères de Luchon. Han estat 52 km

en un recorregut senzill pels habituats a

laBTI.

2a etapa
Comtat de Comminges: el cor de l'iti

nerari. La segona etapa que ens ha de

portar en uns 62 km fins al comtat de

Comminges, comença amb una pluja
persistent que ja no ens abandonarà

fins al final de la ruta .. Ara fina pluja,
ara una pausa, o ara pluja de debò,
per bé que mai gaire forta, ens acom

panyarà fins a Vielha, augmentant la

duresa de la ruta i la dificultat tècnica

dels camins. Aquesta jornada presenta
tots els ingredients propis de l'excur

sionisme en BTI. Sortim de Bagnères de
Luchon sota la pluja i aproximadament
un parell de km després encarem un

sender en pujada (indicador: Granges
de Soupère) cada cop més tècnic i

penjat sobre la vall d'Oueil, que reco

rrerem fins a la seva capçalera. El

corriol, en alguns punts bastit artificial

ment sobre travessers de fusta, retalla

el vessant molt inclinat de la muntanya
i obliga algun cop a baixar de la bici

cleta. Passa per un fals collet i cal

seguir amunt fins que acaba baixant a

una pista que ens porta a Saint

Aventin, un poblet encisador on qui
més qui menys s'atura a fer un petit
mos o a omplir els bidons. No hi tro

bem res que espatlli l'entorn, cosa d'a

grair venint d'on venim.

El camí, ondulant, segueix després la
vall per la seva riba dreta travessant

camps d'una verdor impressionant i els

boscos d'infinites tonalitats que els limi

ten. Passem pel llogarret de Bourg
d'Oueil (1.300 m) i el recorregut conti

nua per carretera en pujada durant

menys d'un km fins a trobar una pista
que amb llarga i persistent ascensió de

gairebé una desena de km ens durà a

dalt de la carena del Bieil, a uns 1.850

m. Cap al nord visió imponent: la plana
occitana al fons i, en primer pla, les

carenes que hi cauen en simfonia de

colors i de boires arrapades als boscos.

La pista flanqueja en baixada la serra i,
a la cabana d'Hourdouch, prenem un

sender ample a l'esquerra tan dret i

enfangat al principi que obliga a baixar

de la BTI si és que no ens volem que
dar sense frens. Després d'un tram de

poc més de 150 m pràcticament fora de

camí que ens deixa en un prat, aquest
sender baixa ràpid, en trams tècnics i

altres una mica exposats, un descens

vertiginós que ens mena cap a una

pista per la qual, també a gran velocitat,
arribem a Sost. Les nostres bicis i

nosaltres comencem a patir la duresa

del terreny i una caiguda ens deixa

sense un deis bikers més veterans.
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Tram deltJajecte

Dalt de la sena de Bieil



Tartlor i boires occi1anes

Trams trencacames per pista i senders
relliscosos ens condueixen, sempre
acompanyats per un temps rúfol, fins a

Mauléon-Barousse. Seguidament, pre
nem un estreta pista d'herba i passem el

château de Bramevaque també anome

nat château deis Comtes de Comminges,
una construcció del segle XI, que ens

transporta mentalment a èpoques de

majar esplendor en el comtat de

Comminges. Parem a reposar i fer peti
tes reparacions. Ja només queda la

pujada al coll de Mortis, que no és gaire
exigent, però els quilòmetres, el fred i la

pluja ja es deixen sentir a les nostres
cames. També resulta relativament
suau la baixada cap a Saint Bertrand de

Comminges, per bé que el nucli urbà

d'aquesta bellíssima població queda
uns quants metres per sobre amb el

consegüent repetjó final. AI poble hi ha

nombrosos monuments i edificis de l'è

poca medieval. La catedral de Notre

Dame, una imponent construcció que

Reagrupament a la Sena de Bieil
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conserva parts romàniques i gòtiques,
destaca tant per la qualitat com per la
influència en el paisatge. A l'hostal

Oppidum -recomanable- recuperem for
ces i mengem com cal.

3a etapa
La tercera etapa discorre majoritària
ment entre camps i turons fins a la loca
litat d'Aspet, on passarem la nit. Des de

Saint Bertrand de Comminges, i en

gran part per carretera, arribem sota la

pluja a Barbazan i des d'allà seguirem
en pujada el GR 78, camí que no deixa
rem fins a Lourde. Aquest serà el tram
més dur del dia, car passarem altre cop
per una pista estreta del bosc. Tot fent

pujada després baixarem suaument per
un corriol moll que permet gaudir sobre
la bici, i arriba a una pista molt tècnica
conformada per contínues graonades
de pedra relliscosa, que posen al límit
les màquines i els ciclistes. De fet, un

company haurà d'abandonar la ruta a

Lourde amb un parell de dits trencats

per culpa d'una caiguda en aquest
tram. La resta de la jornada, excepte un



tram aïllat de sender ple de còdols
entre Saint Pé-d'Ardet i Génos, ens

permet pedalar tranquil' lament entre

camps agrícoles i admirar els diversos

llogarrets per on transitem i ens aturem

a comprar alguns queviures: Lôo,
Régades, Encausse-les-Thermes.

4a etapa
La quarta etapa ens ha de retornar a

Vielha en un recorregut molt llarg que la
duresa de la jornada, amb pluja sostin

guda durant tot el dia, ens obligarà a

retallar. Així, l'últim tram de Bossòst a

Vielha el farem finalment per carretera.

En qualsevol cas, aquesta quarta etapa
no ens deixarà indiferents, especial
ment perquè travessarem els boscos

del bellíssim massís del Gagire i baixa
rem cap a la vall per un corriol tècnic i

en alguns trams delicat que fa les delí
cies de qualsevol ciclista de muntanya.

Emprenem camí sota una pluja persis
tent des de bon matí i als pocs quilò
metres prenem un corriol que penetra
en el Gagire, el qual paulatinament ens

mostra el seu encant. Pugem uns 200

metres de desnivell i llavors, el sender,
molt ciclable i en suau descens, ens

ofereix una ràpida i encisadora baixada

fins a desembocar en un curt tram de

pista que ens deixa al coll de Buret. En

aquest punt prenem una pista asfaltada

que puja fort durant 3,7 km fins a La

Gouge, on hi ha un espai per estacionar

vehicles, i allà agafem la pista de l'es

querra, per la qual, després d'11 km,
arribem al coll de Menté. En aquest tra

jecte se'ns travessen un parell de cér
vols que fugen sorpresos. No és

estrany: malgrat que és festa i estem

fent una ruta prou coneguda, no hem
coincidit amb cap ciclista ni excursionis

ta en tot el dia!

AI coll de Menté, la pluja i el fred fa que
bona part del grup opti per tirar per
carretera cap a Saint Beat i, d'allà, a Les

i Vielha. Un grupet seguim l'itinerari pre
vist, i després de passar per l'estació

hivernal de Mourtis acabem fent cap a

l'última sorpresa: un fascinant corriol

que, des del coll d'Artigascou (1.348 m),
ens portarà per un flanqueig impressio
nant a la carretereta que va a Melles. El

camí ens enganxa tant per la seva

espectacularitat -és aeri, arrapat a la

muntanya i una caiguda podria ser peri
llosa- com per les seves exigències tèc

niques, reforçades especialment per les

pedres molles i el molt fang acumulat, a

vegades impossible d'evacuar pels
pneumàtics. A més, deixa de ploure i el
cel pren unes tonalitats magnífiques,
mentre retalls de boira segueixen fre

gant les muntanyes veïnes i el sol

il-lumina la vall cap al sud.

"La quarta etapa no ens

deixarà indiferents,
especialment perquè

travessarem els boscos
del bellíssim massís

del Cagire"

Per terreny més planer resseguim la riba

dreta de la Garona pel recorregut dels

Pedals d'Occitània, fins que a Bossòst el

deixem i continuem per carretera fins a

Vielha. Ens ha faltat la pujada a Vilamós i

contornejar la vall de Varradós, però tor

nem feliços cap a casa, satisfets per tot el

que ens ha donat el viatge per les terres

occitanes. Han estat uns 227 km de des

coberta d'un territori des de tots els punts
de vista, tant el paisatgístic, l'excursionis

ta, el cultural com l'històric tot amanit amb

bona companyia. De tornada, al cotxe, ja
pensem a descobrir en breu nous horit

zons amb les nostres bicicletes.

DADES D'INTERÈS
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Château de Bramavaque



Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

PETITA TRAVESSA PER
�

,

Proposem una ruta que,
sortint d'Hospitalet prés
l'Andorre, enllaça els dos

refugis guardats més
orientals de I'Arièja, el de
Besines i el d'En Beys.
Recorrerem valls poc tran

sitades fins i tot sense

camí, descobrirem estanys
amagats i qui sap si ens

toparem amb algun dels
molts isards que campen
lliures per aquestes
altes raconades. Tot
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L'estany de Besines



Per a mi l'Arièja a finals de primavera a

primers d'estiu té un color: el fúcsia
dels nerets florits. Cada anyal mes de

juny busco al mapa alguna excusa per
atansar-me a l'Arièja: una vall que
encara no hagi recorregut, una cabana

a un refugi on no hagi dormit mai. Havia

estat, anys enrere, a la vall de Besines

però quan encara no s'hi havia cons

truït el nou refugi. No havia estat mai a

En Beys. Encara m'encuriosia més el
recòndit refugi d'Eychounse, del que
n'havia trobat informació al fantàstic
volum Els refugis dels Pirineus, ple de
bones fotografies, d'en Louis Audoubert
i Hubert Odier. Tot plegat era motiu més

que suficient per anar a recórrer aque
lles valls. Com en d'altres ocasions ho

vaig voler fer sol; era la meva idea de

ruta, traçada mentalment sobre un

mapa. Volia gaudir de cada instant de

descoberta, i saber si era possible.
L'experiència durant un pont de Sant

Joan, tot i un temps poc estable, fou

gratificant i ara la comparteixo amb
vosaltres.

Etapa 1

l'Hospitalet prés l'Andorre - refugi
de Besines. 2h 30 min a 3h; +450 m

Amb la meravella de servei ferroviari

que porta a Puigcerdà en poc més de 3

hores i el posterior enllaç a la Tor de

Carol, arriba a L'Hospitalet vora les
dues de la tarda, quan el sol cau més
vertical. És un poblet desangelat;
massa trànsit de vehicles i massa nova

edificació. Surto per una forta drecera

que talla els 2 revolts de carretera per
on només circulen els vehicles que bai
xen del coll de Pimorent. Amb una gran

L'estany d'En Beys amb el Puig de la Gmva al fons

suada faig cap a la cota 1 .536 m al pri
mer revolt de la carretera. Hi ha cotxes

aparcats ja que des d'aquí arrenca el

tram de GR1 O que s'endinsa a la vall de
Besines. El camí ample discorre en

lleuger ascens pel vessant escarpat de
la vall, sense dificultat. Arribats a la
cresta de Tos Bessateil, fa un marcat

gir i encara, ara sí, la vall de Besines.
Perdem lleugerament altura a la Jassa

(pleta, lloc de pastura) de Bessateil

mentre m'endinso en una zona atapeï
da de nerets florits. Després, més pla
ner, i en clara orientació est entro al
bosc. A mesura que ens acostem a l'es

tany de Besines van apareixent restes

d'una via, possiblement tingui relació
amb els treballs de represament de l'es

tany. A l'entrada de l'estany hi ha una

gran cabana en bon estat amb bancs a

fora on alguns pescadors reposen i fan

una cervesa refrescada al llac. Hi ha

motxilles i sacs de dormir.

"A França això d'anar a la

muntanya va quedant
restringit a grups de gent
d'entre 45 i 65 anys o a

famílies"

El refugi de Besines amb l'estany al fons
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Avui és dissabte i hi ha força moviment

de gent, pares amb fills, pescadors,
grups de veterans. Constato una vegada
més que a França això d'anar a la mun

tanya va quedant restringit a grups de

gent d'entre 45 i 65 anys o a famílies.
Costa veure, com és el cas a casa nos

tra grups d'adolescents. Ressegueixo la

riba de l'estany i a la seva capçalera,
on s'obre la Jassa del Pla, m'acosto a

veure el que antigament es denomina

va refugi de Besines. Hi havia estat 10

anys enrere acompanyant com a moni
tor un grup d'iniciació de la UEC. Es
tracta d'una senzilla cabana en bon
estat amb llar de foc i lloc per unes cinc
o sis persones. D'aquí he de pujar més
d'un centenar de metres per arribar al
nou refugi de Besines, que ja he vist
des de l'estany. A mesura que m'hi

acosto percebo la seva bonica i original
arquitectura exterior de fusta amb sos

tre de xapa d'acer platejada. El refugi
de 55 places és propietat del CAF de
Foix i es troba en una privilegiada bal

conada amb vistes sobre la vall i l'es

tany de Besines. Entre finals dels anys
80 i part dels 90 el govern departamen
tal de l'Arièja va fer una clara aposta
per aquestes infraestructures, dinamit

zadores de l'activitat turística. Fruit d'a

questa política en són els nous refugis
del Mont Valier (Estagnous), de Pinet,
de Bassiès, d'Estany Fourcat, de Rulhe
i de Besines, tots ells d'una gran fun

cionalitat interior i bellesa exterior.

El guarda em surt a rebre, em comenta

que hi venen molt pocs catalans per

aquí. M'ensenya cofoi on he de deixar
les coses, on he de dormir i em fa les

explicacions que faria a qualsevol profà
que no hagués trepitjat mai un refugi. Ja
m'està bé. El sopar a les 19h, l'esmorzar

a partir de les 7 del matí.

2a etapa
Refugi de Besines - Coll de la Coma
d'Anyell- Puig de Lanós - refugi d'En

Beys. 4 a 5h; + 560 ml -700 m

Surto del refugi sense perdre altura per
anar a trobar de nou el GR1 O que disco
rre pel fons de la vall. El dia està ennu

volat però deixa veure el fons de la vall
tancada per l'ample pic de Bacivelles i a

la seva esquerra el coll de Coma

d'Anyell al que em dirigeixo. Vaig sol i no

trigo a sorprendre un petit ramat d'i
sards. Passo per un estanyol on es

reflecteix un illot de roca. Poc més

amunt, prop del coll, trepitjo alguna con

gesta de neu record del darrer hivern.
En arribar al coll de la Coma de l'Anyell
de 2.470 m veig que els núvols van bai

xant. Encara tinc esma d'intentar fer el

cim del Puig de Lanós, 200 metres més

Tram d'antiga via endinsant-nos a la vall de 8esines

amunt, abans no quedi engolit pels
núvols. No me'n surto per ben poc i arri
bo al cim de 2.668 m pocs minuts des

prés d'haver quedat dintre el núvol. No

aconsegueixo veure res de la vall que
m'ha de portat al refugi d'en Beys.
Sense tornar al coll baixo en direcció
sud-est per anar a trobar la capçalera
d'aquella vall sense nom al mapa, que
acull l'estany Faury. El punt on inicio el
descens és la cota 2.475 m, tampoc té

cap nom conegut. La vall per on baixo
acumula encara més congestes de neu;

baixa amb força. Entre la boira intueixo
el gran estany Faury a la meva esque
rra, lluny de les fites que em marquen la
baixada. Més avall un altre estanyet,
més nerets, i més fites. Quina coma més
solitària! A mesura que' baixo deixo la

boira enrere i puc gaudir dels estanyols
de la part baixa d'aquesta vall. A la cota

1.975 m la vall s'obre al gran pla amb

aiguamolls que hi ha a la cua de l'estany

d'En Beys. Apareix el que podem consi

derar un camí que vorejant el llac em

porta al refugi d'En Beys, a 1.970 m.

"El guarda em surt a

rebre, em comenta que hi
venen molt pocs catalans

per aquí"

L'edifici del refugi és originari del 1926

quan es va foradar un túnel de més de
3 quilòmetres que porta les aigües de

l'estany d'En Beys fins al de Naguille a fi i

efecte d'alimentar la seva central elèctri
ca. L'any 1988 fou restaurat i equipat amb

dutxes d'aigua calenta. És diumenge a la
tarda i poc a poc els excursionistes han

anat tornant a casa. Em quedo sol amb el
matrimoni que guarda el refugi. Són molt

amables i atents amb l'únic client que
tenen. M'expliquen tot el que es pot pujar
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i fer per aquesta zona, cor de la Reserva

Nacional d'Orlú. Vist el meu interès en

l'Arièja em demanen l'adreça postal i haig
de confessar que no gaires dies després
rebia a casa un sobre amb les principals
rutes d'escalada del sector.

30 etopc
Refugi d'En Beys - Pic de Peyrisses
Estany de Noguille - Portella de

l'Etang - Vall de Nobre - Mérens les
Vols. 7 09 h; + LlOO ml - 1.975 m

Haig de dir que tenia previst fer aquesta
etapa en 2 dies però que la relativa decep
ció que em causa el refugi d'Eychouze fa

que decideixi acabar la ruta el mateix dia.
Surto ben d'hora i amb un dia força més
clar que l'anterior, en direcció de la collada
d'En Beys. Segueixo la fondalada que
m'han indicat els guardes del refugi, no hi

ha camí només alguna fita de tant en tant.
Amb boira podria haver estat complicat,
sense boira el coll és força evident. Hi arri

bo en 1 h i allí mateix sorprenc un nou

ramat d'isards, força nombrós. Aquest cop
sóc a temps de fer-los alguna bona foto

grafia. Què poc sovint passa això!
Gaudeixo com un nen retratant aquestes
bèsties. Del coll (2.345 m) domino l'alta
vall de les Peyrisses que acull dos grans
estanys i que és tancada pels pics
d'Agne, de l'Esquine d'Ase, de Nabre i

Desguàs de la coma d'Eychouze a l'Eslany de Naguille

Isard sorprés prop de la collada d'en Beys

El refugi i I'eslany d'en Beys

22 excursionisrne

de Peyrisses. Aquest últim fa 2.509 m i és

pròxim al coll, així que decideixo pujar-lo
per una senzilla lIomada que acaba con

vertint-se en una fàcil successió de grans
blocs i lloses de granit. Els núvols juguen
amb el proper pic d'En Beys i tot i l'espec
tacularitat de les vistes decideixo tirar avall

cap a la collada. D'allí encaro per fort pen
dent l'estany inferior de Peyrisses i, sempre
sense camí, vaig baixant cap a l'estany de

Naguille. Baixo per la coma d'Eychouze (o
d'Eychounse segons eillibre d'Audoubert).
A 2.200 m un nou estany dóna pas a una

canaleta força pendent des d'on ja veiem
l'enorme estany de Naguille. Abans d'arri
bar-hi trobem a la cota 1.930 m una gran
pleta, amb dues cabanes. La pleta és

plena d'aiguamolls de formes ben capricio
ses. Una de les dues cabanes és oberta,
té llar de foc i 5 places. Té una part que
sembla reservada a algun pastor. És el

que el llibre dels refugis d'Audoubert i
Odier denomina Refugi d'Eychounse.
Venint d'on vinc i estant força deixada no

crec que mereixi ser anomenada refugi.
Decideixo no passar-hi la nit i seguir camí

cap a Mérens. Naguille és un estany enor

me a causa de la presa que el tanca, no

arribo a saber si sense la presa existiria.
Només dic que impressionen les seves

dimensions o potser, simplement, és que



el meu sentiment de solitud augmenta
davant de tal extensió d'aigua. Surto d'allí

per la coma de l'estany Tort que baixa de

l'estany del mateix nom. A baix de tot trobo
una bonica cascada, més amunt un gran
estany arrodonit, l'estany Deroun a 2.133

m. Finalment a 2.216 m apareix l'estany
Tort que dóna nom a la vall. Més que tort té
forma de mongeta. Darrere seu trobo de
nou congestes de neu. No hi ha gairebé
cap fita a la vall però no fa gaire algú s'ha

pres la molèstia de marcar-ne el camí amb

punts fets amb esprai de pintura vermella

fluorescent, que agraeixo quan la boira de
nou comença a fer acte de presència.
Sobre l'estany Tort el pendent és relativa

ment suau, així que enlloc d'anar decan
tant cap a la meva esquerra per passar per
la portella d'estany Tort a 2.439 m, opto per
decantar-me cap a la dreta per arribar a un

fals coll des del qual pujo sense dificultat al
tercer i últim cim d'aquesta petita travessa:

el pic de l'Homme de 2.464 m. Aquesta
modesta punta domina l'amagat i remot

Lac d'Aygue Longue i la llarga vall d'Orgeix
que hi puja. Baixo per pendents fàcils a

una nova pleta, la Jasse de la Parade que
acull un bonic conjunt de 4 estanyols a

2.092 m. D'allí cal seguir el fil de l'aigua
cap a la gran vall de Nabre que és la que
m'ha de portar fins a Mérens. El rierol dis-

corre per una estreta i feréstega vall amb

pinets i nerets florits, (una delícia!) A la cota

1 .828 m faig cap al fans de la vall de

Nabre, a la Jasse du Miey (del mig) i ja
només em resta seguir per un bon camí

(GR 10) la vall cap a l'est fins a Mérens. No
hi ha ni una ànima; gaudeixo del seu silen

ci. Passo per la boca d'una mina abando

nada que no surt al mapa. A 1.700 m el riu

guanya pendent i forma el Salt de Nabre.

Trobo un grup de cavalls negres, petits i

forts, pasturant. Són els autòctons de la

zona, és una raça equina anomenada jus
tament Mérens, a cavalls "merengais". La

vall és llarga i trigo a veure el poble al qual
ja fa estona desitjo arribar. El primer que
es distingeix des de lluny és el campanar
de la seva església romànica. Abans però
el camí passa per un parell de surgències
d'aigües sulfuroses. Si no hi pareu atenció

la seva característica olor d'ous podrits us

farà adonar-vas-en. Arribo a Mérens vora

les 6 de la tarda, per la part alta del poble,
passant a frec de l'església romànica amb

3 nivells de finestres al campanar a l'estil

llombard. De fet, el poble té com dos
nuclis: l'original i més vell a la part alta i el

que s'ha desenvolupat al voltant de la molt
transitada carretera nacional que puja cap
Andorra. Allà hi ha l'estació; els comerços
i una església més recent. Tinc els horaris

dels trens i ja sé que encara queden dos
trens més cap a la Tor de Caral, però
també sé que cap dels dos enllaça amb un

tren cap a Barcelona. Així que segueixo
les fletxes que em porten a la gÎte d'étape
de la Soula, on em podré dutxar, menjar
com Déu mana i descansar a gust. Demà

serà un altre dia i sense presses tornaré
amb el tren cap a casa. Amb el que trigaré,
de ben segur que tindré temps de repas
sar mentalment les valls, els llacs i els

camins tan encisadors com amagats que
acabo de deixar enrere.

INFORMACiÓ PRÀCTICA

Cartografia
Mapa IGN 2249 OT L'Hospitalet-près
l'Andorre a Esc.1 :25.000 o bé Carte de
Randonnées núm 7 Haute- Ariège a

Esc. 1 :50.000

Refugis
-Besines: 55 places, a 2.104 m.

Guardat de 1'1 de juny al 23 de setem

bre. Fora d'aquest període part lliure

amb 16 places.
Tel: 05.61.64.44.73 o 06.88.52.82.00

Web: http://besines.free.fr/
- En Beys: a 1.970 m. De resultes
d'una recent ampliació ofereix 69 pla
ces. Tel: 05.61.64.24.24

www.refuge-enbeys.com

-A Merens les Vals: 2 albergs:
• Gîte municipal "La scierie" (La serra).
Ajuntament de Mérens 05.61.64.33.77.
mairie.merens@wanadoo.fr
• Gîte d'étape du Soula: gestió privada
i servei de restauració. Stephane
Fabert Tel: 05.61.64.32.50.

Horaris de trens a França www.ter

sncf.com

Església romànica de Merens les Valls, final de la travessa
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Havent vist com ha evolucionat el
delta, i de retruc, el Baix Llobregat, em

fa una certa gràcia que a l'any 1976,
l'ajuntament del Prat fes una publica
ció en la qual criticava l'espoliació que
patia en aquella època (que poc es

pensaven el que els vindria 25 o 30

anys més tard!). De fet és una verita
ble llàstima veure com ha quedat
transformada aquesta comarca, que
podia ser un punt important de produc
ció hortícola, amb el mercat a tocar, i

que ha acabat convertint-se en una

Reivindicar el Delta del
UN RECORREGUT AMB BTT DE

Sempre m'ha

sorprès que el Delta
del Llobregat sigui un

punt tan important
des del punt de vista

biològic. En la seva

desembocadura, el

Llobregat, segons
diuen, un dels rius
més explotats de

Catalunya des del seu

naixement, va formar
un delta que I' home
ha anat ocupant amb
els anys.

Durant molts anys, els habitants del

voltant del delta van lluitar contra el
riu; van patir rierades i malalties lliga
des a l'estancament de l'aigua, com el

paludisme. No obstant això, la seva

tenacitat i constància van aconseguir
que el delta fos una terra fèrtil on es

va desenvolupar una agricultura basa

da en l'horta. L'excessiva proximitat a

Barcelona va fer que s'hi instal·lessin
indústries. Anys més tard, la immigra
ció va provocar el creixement caòtic
dels municipis de l'entorn. Amb els

Pedalant a la vora del Llobregat, a l'alçada de Molins de Rei

anys, les poblacions han crescut molt,
però encara més han crescut les
infraestructures de tot tipus: autopis
tes, autovies, ferrocarril, vials, variants,
ampliació de l'aeroport, zones indus

trials ... Tot això ha fet que la superfície
natural (i aquí hi incloem la superfície
agrícola) hagi disminuït moltíssim fins
al punt d'haver-se creat un Parc

Agrari que pateix tots els efectes deri
vats de la seva situació, des de roba
toris, fins a drets de pas i afectacions

per obres.



Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

Llobregat amb BTT
MARTORELL AL MAR

"reserva d'indis" i, crec, que amb un

futur molt incert.
que ens volen fer creure. Només ha

prevalgut l'especulació i els interessos

econòmics. Si feu la ruta, el resultat de
tot plegat el podreu veure vosaltres
mateixos.

podreu arribar, si voleu, en bicicleta fins

a la llera del riu; això sí, haureu de tenir

en compte el temps de circulació pels
carrers abans d'arribar-hi.Sembla dones, que propasar una ruta

entre Martorell i la platja del Prat no tin

gui cap interès. La veritat és que en té.
Si anem en cotxe, moltes vegades no

som conscients de l'ocupació del terri
tori i, en canvi, anant en bicicleta, tenim

més temps pe-r veure, observar i tenir

una visió més real de la manca de pla
nificació i la poca visió de futur amb

què s'ha planificat el territori, malgrat el

'�s una veritable
llàstima veure com

ha quedat
transformada aques

ta comarca"

En total la ruta proposada, si fem el

recorregut en ambdós sentits, té 69 km

amb un desnivell de 1 08 m (sembla
mentida!). El temps necessari per fer

Io, sense presses, és d'unes 5 hores i

mitja.

De la ruta propasada cal donar poques
indicacions, perquè l'itinerari és molt

evident: només cal seguir el riu. Podem
dividir la ruta en dues parts: de
Martorell fins a Sant Boi i des d'aquí
fins al mar. Atès les fàcils comunica

cions que hi ha, podem començar a

pedalar on ens vingui de gust. Un inici

lògic seria el pont del Diable a Martorell
a la mateixa platja del Prat. En el primer
cas fem la ruta "de baixada" i després
ens tocarà pujar. També podem comen

çar a Sant Boi, un punt que si bé no és
el centre de la ruta, té una entrada al riu

força rehabilitada. Evidentment, si sou

de Barcelona, l'Hospitalet a Cornellà,

El punt de partida el situem al pont del

Diable i allà prenem el camí del Diable,
una mena de poesia visual feta arqui
tectura, modernitats de la nostra època.
Baixem lleument i ja circulem per pista,
tot passant per sota l'autopista. Trobem

uns camps d'oliveres en el punt on el

riu forma un angle molt marcat. A conti

nuació passem per sota l'autovia i l'au

topista; el riu forma un ampli revolt amb

L:edifici del Semàfor, situat a la platja del Prat A prop de la desembocadura del Llobregat
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els horts de ca n'Albareda a l'altre
costat i una zona industrial al seu

darrere. Circulem per una pista que va

una mica per sota de la via del tren; el
TGV queda més enllà. Veurem el gran
casal de can Corominas, l'estació de
Castellbisbal i l'ermita de Sant Vicenç,
situada en un promontori argilós al peu
de Castellbisbal. A la dreta tindrem un

sector d'horts i un cop passada l'auto

pista trobem una àrea de pícnic, que
encara és poc agradable. És d'esperar
que en un futur, si no hi ha cap incidèn
cia, els arbres hagin crescut. Aquí cal

pujar cap a una carretera i abans de

trepitjar l'asfalt, prendre la passera que
ens farà travessar el riu; a l'altra banda
també trobem una pista. Anirem en

paral·lel a l'autovia; a l'altra banda de
riu veurem una gran indústria de ferra
lla. A la dreta tindrem Sant Andreu de la
Barca i passarem per sota d'un vial i

una passera de vianants. Més endavant
anirem per sota una nova connexió
d'autopista i autovia (en el moment
d'escriure aquestes línies, encara hi fan

obres). Trobarem un nou sector d'horts
i passarem per sota les vies del TGV.
Circularem per sota la N 340 (Sant
Vicenç dels Horts) i trobarem la caseta
del canal de la Dreta del Llobregat una

visió fugissera d'altres temps, quan l'a

gricultura era molt més important. La

pista ens portarà sempre a la vora de

les vies del TGV fins a entrar en un sec

tor de camps, que entreveurem. És el

senyal que ens acostem a Sant Boi.
Trobarem un sector enjardinat amb un

pont que ens permetria pujar fins a Sant
Boi i arribar a l'estació dels Ferrocarrils
Catalans que és molt a la vora. Aquí
comença la segona part del recorregut.

'Si fem el

recorregut en

ambdós sentits té 69
km amb un

desnivell de 1 08 m"

Anirem per dalt d'una mena de talús,
però als dos costats també hi ha camí.
Trobarem el pont de vianants que per
met anar a Cornellà i veurem l'estadi de

ja, podem dir que només ens queda
retornar cap al nostre punt de partida.

''Ens podem fer
una idea de com

devien ser, anys
enrere, les terres del

delta, plenes
d'aiguamolls"

AI punt d'informació dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat podem fer un

recorregut a peu per l'espai de cal Tet i
ca l'Arana, però no es pot fer servir la
bicicleta que s'ha de deixar aparcada a

l'entrada. No cal dir que segons l'època
de l'any podem gaudir de la visió de mol
tes aus i preguntar-nos com és que, mal
grat el que ens envolta, facin estada en

aquesta mena d'illa natural que és el
Delta del Llobregat.

De tota manera, hem d'aclarir que l'exis
tència d'una infraestructura com el TGV, I'

ampliació de l'aeroport i el desviament del

Llobregat han permès la construcció
d'uns camins que ens faciliten fer

aquesta ruta que, anys enrere, era gai
rebé impensable per culpa de la difícil
accessibilitat del riu.

.

A prop de Sant Boi de Llobregat

l'Espanyol. A la dreta tenim la zona

agrícola on trobarem can Comes que
és la seu del Parc Agrari. El pas sota la
C-31 i el tren ens indica que som a l'al

çada del Prat. Trobarem una mena de

platja cimentada, amb la Zona Franca a

l'altre costat del riu; això ens indica que
a partir d'aquí seguirem el nou traçat
del Llobregat, perquè en aquest punt
comença el tram de riu artificial.
Veurem un punt d'informació dels

Espais Naturals del Delta del Llobregat
i més endavant, el mirador de cal Tet.
La pista va pel costat del canal de la
Dreta del Llobregat fins a arribar al
mirador de la Bunyola. Des d'aquí
dominem la platja i el contrast entre una

zona urbanitzada i la zona seminatural.
Ara travessarem el canal i anirem en

paral·lel a la platja per anar a visitar la
caserna dels Carrabiners i el Semàfor.
Des d'aquí ens podem fer una idea de
com devien ser, anys enrere, les terres
del delta, plenes d'aiguamolls. Tirarem
enrere fins al canal i el seguirem, per la
carretera Fonda, fins a trabar la carrete
ra de la platja on hi ha un carril bici i un

camí de vianants. Anirem vorejant les

pistes de l'aeroport i podem fer una

parada al mirador dels avions, situat a

l'inici de la pista d'aterratge on hi ha uns

bancs que ens permeten veure com

aterren els avions, cosa que succeeix
contínuament. Un cop arribem a la plat-
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(tel. 977267 128/617808816)
o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

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

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

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

Esquí de Muntanya

(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.

o Altitud: 2.200 metres.
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,

Esqui de muntanya, Travesses.

L.;;;I..........:;¿;;;;..&,&.I.II.I. (Xalet i refugi)
(tel. 646 744 669/972 145 107)
o Altitud: 1.505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esqui, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia

(tel. 933 329 454)
o AHitud: a nivell del mar.
o Massls del Garraf.
o Comarca: Garraf.

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

o Altitud: 820 metres.
o Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcerc6s.

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

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

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

SenderISme, Espeleologia

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

NODl:.� __
cognoms.

Adreça postal:

Població: L- _ __ �__------�
CODlarca:

Tel: Codi postal:Fax:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

Signatura:

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

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

- 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,
�------------------------------����----------------------�---- ��w·��au�·�¡sme u�vahoo.es



i que en un parell d'hores estiguis esquiant
damunt d'una capa gelada, ja que tota la
neu ha estat desplaçada cap als laterals
de la pista.

Sant Jean d'Aulps

l'esquí alpí tranquil és possible!

Le Village des FoIlys

Muntanyenc de tota la vida i practicant
de gairebé totes les seves disciplines,
per a mi, esquiar als Alps s'ha convertit
en un altre tipus d'activitat dins de l'es

quí. Em permet esquiar d'una manera

més tranquil· la, menys agressiva,
sense, aglomeracions, i gaudir d'uns

paisatges preciosos, diferents del meus

estimats Pirineus. És una altra modali
tat, és l'esquí d'excursió. Si t'organitzes
bé, pots sortir al matí, per exemple
d'Avoriaz (França), per anar a Targon
(Suïssa) pujant, baixant i empalmant
remuntadors i descensos de tot tipus, i
finalment poder veure el llac Léman.

Esquies "un munt" i tens el temps just,

però suficient, per tornar al punt de par
tida per un altre camí.

A casa nostra, abans feies cues per poder
agafar els remuntadors, i a continuació
tenies un descens, no diré en solitari, però
amb un nl�1I d'ocupació de les pistes rao

nable. Avui gràcies als moderns remunta
dors desembragables, quasi no fas cues,
però, en lloc de fer descensos, fas eslà
lom esquivant els centenars de persones
que et trobes, i no estic parlant pas de fer
baixades agressives sinó esquiant segui
det, gaudint-ne, que d'això es tracta.

Aquesta afluència fa que es deteriori la

qualitat de la moltes vegades escassa neu

Per no parlar dels esquiadors i sobretot,
surfistes que baixen per pistes per a les

quals encara no estan qualificats tècni
cament, i fan èl descens com si fossin

buldòzers, arrossegant cap avall i des

plaçant la neu que a les nits les màqui
nes s'han encarregat de posar a punt.
Penso que hauria d'haver-hi pistes espe
cials per a surfistes,igual que ja se'ls ha
habilitat parcs per fer les seves cabrioles
i salts d'obstacles.

Recordo, ja fa uns anys quan no hi havia
tanta afluència de públic, estar esquiant i
veure les màquines ratracs continuar aixa
fant pistes; avui en dia amb la quantitat
d'esquiadors aixó és més que impossible.
Però que us he de dir, tot això ja ho sabeu
els que esquieu. El que toca ara és reco

manar-vos: Sant Jean d'Aulps és una

localitat de l'Alta Savoia, té unes pistes
d'esquí alpí que estan englobades dins de
la macroestació anomenada Les Portes
du Soleil. Aquest domini esquiable és a

cavall entre França i Suïssa i consta de 12
estacions comunicades entre sí, tant pels
mateixos remuntadors com per una xarxa

d'autobusos, allí anomenats "navettes").
Tot plegat els permet sumar més de 600

quilòmetres esquiables.

Una excepció és precisament Sant Jean

d'Aulps on només s'hi pot arribar mitjan-



Text i fotografies d'Andreu Amela i Alerm

çant l'autobús, des del proper poble de
Morzine fent servir la xarxa regular de

transports Morzine - Sant Jean, (1€ per
persona i trajecte 2010, i les llançadores
incloses en el forfait).

'Penso que hauria
d'haver-hi pistes
especials per a

surfistes"

Potser per això no hi ha molta gent, ja
que entre anar i tornar, per exemple des
del nucli d'Avoriaz s'ha d'invertir almenys
un parell d'hores (els horaris dels enllaços
els podrien millorar). Cal matinar i agafar
el primers remuntadors.

MONTBLANC

Vàrem anar a aquesta estació l'últim

dia de I' estada. Als Alps pràcticament
tot està muntat perquè passis una set

mana de vacances. Els dissabtes a

diferència del Pirineu hi ha poca gent
esquiant, ja que és el dia que marxen

uns i arriben els altres.

Si fa bon temps es poden veure tots el

sectors del domini, sense quasi repetir
pistes, així que per no repetir vàrem

anar-hi, i vàrem trobar-hi una perla.

Un cop allí situats, a més de gaudir
d'una sèrie de baixades per pistes
amb una neu pols formidable, existeix

un recorregut de 10km en descens,
repartit en 2 trams, es diu Espace
Roc de l'Enfer. El podem fer amb l'ajut
dels remuntadors mecànics a amb

ROCD'ENFER
ROC D'ENFER

224410.

Secteur
LA CHEVRERIE

esquí de muntanya, de fet les poques

persones que vam trobar, va ser un

grup de tres noies que el feien en

aquesta modalitat.

En arribar a Le Plateau (1.500 m) des

del poble amb el telecabina de la Gde.

Terche, prenem el telesquí de les Tétes,
que ens durà fins a un mirador des d'on

la vista sobre el Massís del Mont Blanc

és impressionant Es pot veure des de

I'esporó Walker de les Grans Jorasses

fins a l'Aguilie de Bionnassay. La resta

de l'entorn no desmereix. Des d'aquí un

descens ens porta a agafar el telecadi

ra de Graydon, fins al coll del mateix

nom (1.800 m). Repetiu aquest remun

tador per fer la pista vermella Graydon
és com les muntanyes russes, diverti

díssim.



De nou al coll, iniciem el primer des
cens per la pista Le Grand Souvroz -

Bellevaux, considerada vermella; de fet
hi ha dos trams una mica complicats,
un és de debò vermell, però pel pen
dent, la qualitat de la neu i l'amplitud
d'aquell pas es pot "negociar" amb pocs
problemes (recordeu que es tracta d'un

recorregut d'esquí, no d'un descens "a
sac"). L'altre està catalogat com a

negre però es pot estalviar seguint la

pista forestal que ressegueix majorità
riament el r.ecorregut.

''Als Alps
pràcticament tot està
muntat perquè passis

una setmana de
vacances"

Arribem al final del primer descens, La
Chevrerie (1.100 m). Aquí hi ha un

Anibant a la Chevrerie

pàrquing amb el seu restaurant. El
retorn es fa amb l'ajuda del telecadira du
Torchon i el remuntador du Follys, ens

porta al coll d'homònim nom. Segon des
cens: aquest cop fins al mateix poble
(telecabina de Gde. Terche) per la també
vermella pista Follys.

la Chevrerie

/'_ /'

Què té d'especial aquest recorregut us

preguntareu, doncs sempre ens movem

en cotes baixes, sense arribar a superar
els 1.800 metres. Doncs que a més de
les vistes, i la immillorable neu pols ens

endinsem en un atapaït bosc d'avets

que fa que et sembli que et trobis en el
Grand Nord que descrivia Jack London
en les seves aventures per Alaska quan
la febre de l'or el va empenyer a provar
fortuna en un medi tan inhòspit. Això sí,
fred no ens en va faltar; érem al gener i
tot i que feia bon temps dins del bosc, a

les obagues en feia molt.

Pràcticament esquiareu sols. El lloc és
bucòlic i encantador. Trobareu llocs per
fotografiar, prats nevats, avets carregats de
neu, bordes, fins i tot un petit poblet colgat
per la neu el Village des Follys.



Sí, l'esquí alpí tranquil és possible i

recomanable. Als Alps hi ha més espai,
això sens dubte, i normalment més i

millor qualitat de neu. Si no ens movem

d'aprop els nuclis més urbanitzats, que
hi són, i que de vegades són monstruo

sos, no notarem gaire la diferència

entre les nostres pistes i aquelles, però
si t'allunyes una mica i t'estudies els

plànols que et faciliten les estacions ...

és una altra cosa.

"L'olor d'avet que
desprenia era tan

forta que junt amb

l'aire fred les fosses
nasals feien mal"

Després de l'esquiada, un bon dinar-sopar
i a dormir, que.l'endernà tornem-hi. Si el

que vols és relaxar-te i allunyar-te del

mundanal brogit, lloc per fer-ho no te'n

mancarà.

De veritat si podeu i aneu a Les Portes

du Soleil, no us perdeu aquest recorre

gut, hi ha d'altres similars a aquest, com

la Pista Grand Paradiso (Suïssa) d'uns 8

km de descens, molt més obert i amb

vistes a les Agulles de Midi, però la sen

sació per a mi no va ser la mateixa.

Encara recordo meravellat la part més

baixa del bosc, arribant a Sant Jean,
l'olor d'avet que desprenia era tan forta

que junt amb l'aire fred les foses nasals

feien mal en inspirar amb força, però
valia la pena. Era com l'aroma de la

Fira de Santa Llúcia per Nadal; això em

fa pensar com ha de ser d'impressio
nant aquest bosc a la primavera.

Aquest recorregut també el podem gau
dir quan ja no hi ha neu Perquè sigui a

l'abast de quasi tothom a l'estiu funcio
nen les instal·lacions amb el pagament
d'un bonus.

Fruïu i conserveu la natura, per nosal
tres i pels que vindran.

El bosc de Sant Jean d'Aulps



IJlII muntanya

15.000 EQUIPAMENTS DE TOT CATALUNYA.
TOT El QUE BUSQUES, A UN SOL CLIC.

Daina
Família: Cèrvids

Espècie: Cervus dama o

Dama dama

,

Es una espècie de cérvol originari de la

part oriental de la zona mediterrània i del
nord d'Àfrica. Els cèrvids són mamífers

remugants i ungulats de cos esvelt amb

potes llargues i fines. Poden arribar a

mesurar fins a 1,10 m d'alçada i el pes
d'un exemplar adult varia entre els 30 i els
50 kg per a les femelles i entre els 60 i els
85 kg per a els mascles. Aquests darrers
es caracteritzen perquè tenen la testa
coronada per unes banyes en forma de

pala ramificada que cauen i es regeneren
cada any. La muda de les banyes té lloc

cap a finals de març a al principi d'abril i

pel juliol ja les tornen a tenir plenament
desenvolupades.

El pelatge del dors i els flancs és rogenc
amb taques blanquinoses. Durant l'hivern
es torna més fosc i grisenc tot i que el ven

tre, les natges i la part inferior de la cua es

mantenen blanques durant tot l'any. La cua

té el dors obscur i és molt llarga fins a dinou
centímetres.

El seu hàbitat són els boscos de muntan

ya caducifolis relativament humits alter
nats amb herbassars i àrees obertes.
S'alimenta de fulles d'arbres i de plantes
herbàcies i llenyoses. Surt a pasturar cap
a la vesprada per zones més a menys
obertes i durant el dia descansa i remuga
entre la vegetació.

Es diferencia de l'altre gran cèrvid europeu
(Gervus elaphus), per tenir una menor gran
dària, pel pelatge rogenc esquitxat de taques
blanques i per les banyes amb forma de pala.

La daina ha estat sempre una peça preuada
per als caçadors, i aillarg de la història s'han
realitzat diverses repoblacions amb finalitat

cinegètica. La major expansió va tenir lloc
durant l'Imperi Romà i l'Edat Mitjana.
Actualment a Catalunya la podem trobar a

les serres de Prades i del Montnegre, a

Bellver, a Castellbó, i a les comarques del
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça
i Vall d'Aran.

Viu de forma solitària a en grups familiars
de menys de 10 exemplars. Formen ramats
mixtos només en l'època de zel, normal
ment cap a l'octubre. Les femelles després
d'un període de gestació d'unes trenta-tres

setmanes, pareixen pel juny una única cria.
Lluís Calasús i Cols

343 noves escoles i fins a 15.000 equipaments
de tot Catalunya ara estan al nou portal de la
Generalitat de Catalunya, des d'on podràs
accedir de forma fàcil i còmoda a la informació
bàsica sobre els equipaments públics
i concertats. Troba tot el que busques amb un
sol clic a ara, també, des del teu telèfon mòbil.

Escala Pere IV de Barcelona
mm Generalitat _loW/-lti

t
WW de Catalunya �

32 excurs ionisrne

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



muntanya

El Na ra njo de Bu I nes conquesta patriòtica

El Naranjo de Buines a Picu Urriellu,
més ben dit segons la toponímia asturia

na, és el pic més emblemàtic dels Picos

de Europa malgrat no ser el més alt del

massís. Localitzat al Macizo Central entre

els cims més alts de la serralada, la Torre
de Cerredo (2.648 m) i la Peña Vieja
(2.613 m), El Picu sosté el cim a 2.519

metres sobre el nivell del mar envoltat de

parets inexpugnables pels quatre cantons.

La situació del Naranjo, solitari i majes
tuós, amb el seu perfil inconfusible fa que
sigui molt fàcil de trobar des d'indrets llun

yans tant per aquells que el busquen com

pels que no. Per tot plegat és una d'aque
lles muntanyes que traspassen el simple
accident geogràfic i que ràpidament s'en
volten d'aquella aura de misteri i llegenda
que tant atrau als muntanyencs. Així fou

com don Pedro Pidal, marquès de

Villaviciosa, es feu acompanyar pel guia i

caçador local Gregorio Pérez "El Cainejo"
per conquerir el cim durant l'agost de 1904

impulsat per un sentiment en aquest cas

més patriòtic que muntanyenc.

El Naranjo, nom amb el que es coneix

popularment El Picu més enllà del

Principat d'Asturias, deu el seu nom a les

anotacions fetes pel topògraf alemany
Shultz en contemplar-lo al capvespre quan
els raigs del sol ponent i!'luminen amb

tonalitats ataronjades les seves parets cal

càries. No obstant pels autòctons el nom

amb el que se'l coneix és Picu Urriellu, a

més familiarment, El Picu. La relació amb
Buines és clara, doncs aquest és el nucli

habitat més proper a la muntanya tot

estar a una distància considerable.

Tornant a la història dels seus orígens alpi
nístics, El Picu despertà l'interès del noble

asturià en un atac de patriotisme doncs
veient com els muntanyencs de més enllà
dels Pirineus a poc a poc anaven explo
rant i conquerint els cims més alts de la

península, no volgué que aquest seguís el
mateix camí i acabés igualment en mans

estrangeres. D'aquesta manera, don
Pedra Pidal es preparà a conciència per
l'ascensió. Anà fins a Londres per comprar
la millor corda, i des d'allí a Chamonix per
escalar l'Aiguille du Dru com a entrena

ment. A la tornada contractà al guia
Gregorio Pérez, natural del proper poble
de Caín, per a què el portés fins al cim de
la muntanya anhelada.

El 4 d'agost de 1904 els dos personatges
sortiren de Buines en direcció a la muntan

ya fins a dormir al final de la Canal de

Camburero. A l'endemà a trenc d'alba aca

baren l'aproximació a la muntanya per la
Canal de la Celada i iniciaren l'ascens del

monòlit per la seva cara nord. L'ascensió no

fou fàcil i requerí en tot moment grans dots

d'intuïció per trobar la ruta més adequada i

valentia a l'hora de protegir els passos amb

precàries assegurances. No obstant, el

noble i el caçador aconseguiren el seu

somni i el 5 d'agost el cim d'El Picu fou

assolit per primera vegada. Després de
dedicar uns instants a la lírica a la que tan

aficionat era don Pedra Pidal i de deixar un

parell de botelles de vi com a testimoni de

la seva gesta iniciaren el perillós descens.

La segona ascensió a l'Urriellu, aquesta
vegada en solitari, data de 1'1 d'octubre de

1906 a càrrec del doctor, geògraf i experi
mentat alpinista alemany Gustav Shulze i tal

com s'explica en un posterior llibre d'Aymar
de Saint-Saud, l'alemany trobà al cim les
dues botelles abandonades per don Pedra

Pida!. Una d'elles era plena, l'altra era buida

amb una targeta del marquès. A la targeta
s'hi podia llegir: "aquest vi és per al primer
que escali novament la muntanya".
L'alemany begué un parell de glops i abocà

la resta del vi a la cantimplora. A l'any

següent, el18 de juliol de 1907, es reuniren

el marquès, I'escritor i el doctor. Shulze agraí
a don Pedra Pidal el vi i li tornà la targeta dei

xada al cim de la muntanya. El marquès li

explicà com ell i El Cainejo havien pujat una

botella cadascú fins al cim on se'n begueren
una i deixaren l'altra per al seu successor. En

recuperar la targeta don Pedra Pidal amb

prou feines pogué contenir l'emoció.

El marquès, però, encara recuperaria més

endavant un altre objecte abandonat a la

muntanya durant la primera ascensió. El 31

d'agost de 1916 Víctor Martínez, natural de

Buines, repeteix la via dels primers ascensio

nistes i troba a prop del cim un tros de la

corda comprada a Londres i empotrada en

una roca per despenjar-se durant el descens.

Amb aquesta proesa èpica don Pedro Pidal

i Gregorio Pérez escriuen les primeres
pàgines de la història de l'escalada de difi

cultat a la península. El 5 d'agost de 1904

un marquès i un caçador lligats a una

mateixa corda de cànyam, el primer calçat
precàriament i el segon descalç, havien

estat capaços de pujar i baixar d'una de les

muntanyes més difícils que hi ha entre

l'Atlàntic i els Pirineus.
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Lleida farà el2012 els Sky Games

Daniel Casalprim acaba la Carrera de la Pau

La candidatura de l'Associació per al Desenvolupament de la

Ribagorça Romànica, que agrupa 14 municipis catalans i

araqonesos, ha estat l'escollida per la Federació Espanyola
d'Esports de Muntanya i Escalada per celebrar els Sky Games
e12012.

A l'espera de les olimpíades d'hivern del 2022 la Ribagorça
escalfarà motors. De fet, no només se'n beneficia part de la

Catalunya d'alta muntanya sinó que també participen municipis
d'Osca. En total 14 poblacions que ja preparen aquesta com

petició que portaran als Pirineus un miler d'esportistes, dels

quals 100 són de l'elit en esports de muntanya, en representació
de 25 països.

Joan Peralada, president de la Ribagorça Romànica, a més d'al
calde de la Vall de Boí i del Consell de l'Alta Ribagorça, deia el
dia del nomenament que aquests jocs "seran un gran trampolí
per a la promoció i el desenvolupament de la zona". L'entitat ja
estudia organitzar activitats paral-lèles, turístiques i lúdiques per

La Federació d'atletisme del Camerun organitza al febrer de
fa ja 15 anys la "Mount Cameroon Marathon-Race of Hope",
Carrera de la Pau. Es tracta d'una cursa pels voltants del
volcà Mont Camerun. El volcà amb més desnivell que
trobem a les costes de l'Àfrica (4.092 m i més de 3.000
metres de desnivell acumulat). Aquesta proesa està a

l'abast d'alguns membres de la UEC, com en Daniel

Casalprim.

La Marató del Mont Camerun comença i acaba a l'Estadi de
Buea (635 m) i passa pel Mont Camerun (4.092 m) un volcà

que l'any 2000 va entrar en erupció. Sumant l'anada i la tor

nada el desnivell acumulat és de 6.920 metres. Parlem
doncs d'una cursa dura pel gran desnivell acumulat i de rise,
sobretot tenint en compte els últims esdeveniments vol
cànics. L'inici de la prova, uns 7 kilòmetres, transcorren per
l'avinguda principal de Buea fins arribar a la "Upper Farm"

(1.100 m). D'allà arranca el clàssic camí de "Guinness Trail"
ja plenament en terreny volcànic. A partir d'aquí l'orografia
del terreny obliga a salvar alguns trams a quatre potes.

A la Marató del Mont Camerun d'enguany, hi van participar
uns 500 atletes. Entre ells un membre de la UEC, Daniel
Casalprim amb en Juan Antonio Alegre que van aconseguir
completar la cursa, tasca no gens fàcil a la qual van aban
donar alguns corredors autòctons, molt més avesats a dis
córrer per terreny volcànic de grans desnivells.

34 excursionisme

completar l'oferta esportiva. Els Sky Games consten de 4 proves
obligatòries: una carrera de resistència, una d'ascens, una de
velocitat i una duatló d'alta muntanya amb BD. Podrem veure a

Kilian Jornet i a Mireia Miró competint a casa seva.

Més informació

http://www.ribagorzaromanica.coml

La classificació va ser la següent:
Homes
1 r Ndiven Joseph Wirba: 4:36:0
2a Simplice Ndungeh: 4:36:39
3r Gabsibuin Godlove: 4:36:42

Dones
1 r Yvonne Ngwaya: 5:25:07
2a Patience Timbep: 5:43:55
3r Lysette Ngalim: 5:49:27



Aniversaris a la UEC

La UEC d'Olesa, la UEC d'Horta i la UEC de Mataró, fun

dades, respectivament, els mesos de febrer, d'octubre i de

novembre de 1935, celebren enguany el 75è aniversari. Per

aques motiu, el dia 16 de maig, es farà una excursió con

junta de les tres entitats pels voltants del castell de Gallifa,

apta per tothom, en la que us engresquem a participar a tots

els socis i simpatitzants de les diferents entitats UEC. Per

més informació podeu consultar la nostra pàgina web

www.uec.cat
Junta de la UEC

Termini final per al calendari d'Excursionisme 2011

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2011 us

recordem 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

....J

J

Conceptes de glaciologia
Pnmera part

La glaciologia és la ciència que estudia la formació i el comporta
ment del gel i, per tant, dels aparells glaciars formats a partir de l'a
cumulació de grans quantitats de neu aillarg dels temps. Neu i gel
és un tema que sempre ha fascinat als alpinistes. Nosaltres, des

d'aquestes pàgines, i amb eillibre El canvi climàtic en els glaciars
dels Pirineus, de Jordi Camins i editat el 2007 per Barrabés com a

font bibliogràfica, entre d'altres obres, repassarem conceptes rela
cionats amb la glaciologia, primer, i la nivologia, després. En aquest
primer article repassarem les diferències entre el que és un glaciar
i el que és una congesta de gel, en base a les definicions que dóna
Jordi Camins en l'obra esmentada.

Glaciar: és una massa de gel i neu granulada estratificada que s'ha

originat al llarg del temps pels canvis de temperatura i de pressió.
Aquestes masses de gel es produeixen per l'acumulació de neu, bé

ja sigui per precipitacions en forma sòlida (nevades) a bé per acu

mulació de masses de neu que es desprenen de vessants supe
riors (allaus). Els glaciars sobreviuen i evolucionen perquè l'acu
mulació de neu, transformada en gel, és superior a la fusió en la

capçalera. Aquestes acumulacions de neu i gel produeixen movi

ments de la massa de gel muntanya avall per gravetat fins que es

fon. El glaciar pirinenc més exemplar és el d'Aneto, tant perquè és
el de major extensió en hectàrees, com perquè és dels més con

correguts pel fet de donar accés al cim més alt dels Pirineus. Els
mots de glacera i gelera, des del punt de vista semàntic, són parau
les sinònimes a glaciar.

Congesta de gel: és una massa de gel amb les mateixes caracte

rístiques que un glaciar, però es diferencia d'aquest perquè les con

gestes de gel no tenen capacitat per desplaçar-se. Aquesta manca

amb el món de la muntanya en format horitzontal. Les imat

ges han de 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 a la diapositiva que serà retorna

da posteriorment a l'autor. Es mirarà de garantir la diversitat

de paisatges així com la qualitat de les imatges. Moltes grà
cies a tots.

per Ramon Boter de Palau

de moviment del gel podria ser perquè és l'origen de la formació

d'un glaciar a bé perquè deriva d'un antic glaciar que ha perdut
massa de gel i, per tant, està retrocedint i ja no té pràcticament acti

vitat. En aquest sentit seria un glaciar, segons la classificació del

glaciòleg Jordi Camins, l'aparell que hi ha a Corones, per bé que la

seva fusió és tan accelerada que ben aviat se'l podrà considerar

una congesta de gel, perquè ja no té pràcticament moviment. Una

congesta de gel exemplar és la d'Alba, massa de gel sense movi

ment situada al vessant nord de la Dent d'Alba, cim situat al sector

més occidental del massís de les Maladetes. Cal esmentar, per evi

tar confusions, que en castellà el mot "helero" no equivaldria a gele
ra sinó que equivaldria a congesta de gel.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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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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� Mirador de los
Buitres

Riglos-Hoya de Osea
cmm:HI2 h 30 min d'anada.

,=��-� + 360 m.

all . recorregut per bons camins ideal per fer amb canalla a
condició d'evitar aies calorosos.

•
•

• seria una pena no portar binocles a un bon zoom a la càmera
fotogràfica .

• - • refugi de Riglos. Tel. 974383051. www.refugioderiglos.es
•• • tot l'any, però en gaudirem més a la primavera i a la tardor.
• •• • • El Reino de los Mallos. Esc. 1: 40.000. Ed. Prames.

• - d'Osca prenem la A-132 direcció Pamplona. Després d'Ayerbe i
de Concilio trobem el trencall de la HU-310 que en 8 quilòmetres porta
a Riglos.
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� Una volta pel
Mascún
Serra de Guara-Somontano

�itilImil unes 5 a 6 h.

alitmllilm-In¡ +/ - 375 m.

I . excursió per terrenya vegades una mica descompost però
de fàcil orientació ja que està permanentment senyalitzat a cada
trencall.
•

- • refugi Kalandraka a Rodellar. www.refugio-kalandraka.es.
974318634.

•• • tot l'any, a l'estiu podem banyar-nos al riu Mascún. En general
les millors èpoques són la primavera i la tardor. Segons el cabal del
riu trigarem més a menys a remuntar-lo.

• •• • • Sierra y Gañones de Guara. Esc. 1 :40.000. Ed. Alpina.
�r!I!ti� per la nova autovia N-240 entre Barbastro i Huesca hem

d'agafar el trencall cap a Abiego i Bierge. D'aquest darrer poble surt
la carretera HU-341 que s'endinsa en direcció N a la serra de Guara i
que acaba al poble de Rodellar que compta amb bons serveis de
restauració, un càmping i un refugi.

� Saldaguda i
sena de Picancel

Berguedà
•• 5 h 30 min a 6 h si deixem un cotxe al final de la ruta, de 7 a

8 h si tornem a peu al punt d'origen.
r::@lmllWt?l-lIIuns450mdepujadaibaixada.
afillml:!lm·:IJ¡ ruta llarga, cal estar atents al mapa i no perdre's. Sota el

cim mateix hi ha un pas de grimpada que demana atenció.
•• • ruta a fer preferentment a la primavera i a la tardor. A evitar

després de pluges per la llarga carena de roca que hem de recórrer.

• •• • • Gatl/aràs- Picaneel. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
aam;]m¡ el punt de sortida és el poble de Borredà al qual s'accedeix

per la carretera C-26 que uneix Berga amb Ripoll. Convé deixar un

segon vehicle al Pla de la Fusta accessible per una pista en un curt
trencall de la carretera un parell de quilòmetres després de Vilada.
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El Mirador de los Buitres és un punt de vista
privilegiat sobre el conjunt del massís dels
Mallos de Riglos. Ofereix, a més, la possibilitat
d'observar grans concentracions de voltors, i el
conjunt arquitectònic del castell i l'església de
Marcuello. Sortim de Riglos per la part alta del
poble en direcció est per la pista que segueix la
base deis Mallos (marques del GR 1). Passem
la Creu de terme i deixem el trencall que
s'enfila cap al Mallo Colorada. Davant nostre a

la dreta tenim el nostre objectiu, una gran mola
de roca separada deis Mallos sobre la qual
distingim l'edificació del mirador. La pista ens

porta a la base del Paredón de los Buitres,
paret calcària amb gran nombre de cavitats on

nien els voltors. Acabada la pista s'inicia el
camí que remunta el barranc de Fuente
Clérigos. El camí és escortat a la nostra dreta
per enormes parets vermelloses que són la
base del Mirador de los Buitres. Entre nosaltres
i la paret discorre amb força el riu de Fuente
Clérigos, del qual agafen l'aigua per Riglos. La

pena és que el riu corre enfonsat lluny del
nostre abast, costa fins i tot veure'l. Sorprèn
l'exuberància del bosc amb esvelts pins rojals i
alzines. Sortim d'aquesta fondalada per un fort

Proposem una ruta marcada pels
responsables del Parc Natural amb panells i
pals indicadors (ruta S3). Sortim de Rodellar
direcció nord tot passant pel nucli separat de
La Honguera i seguim el camí que, enlairat i
en lleuger ascens, remunta la vall del
Mascún. La geologia és vertical, de formes
capricioses i agrestes. AI cap de 20 minuts
trobem un trencall que indica el camí cap a

l'ermita del Castillo, penjada davant nostre.
Nosaltres prenem el camí que baixa cap al
llit del barranc, en direcció les fonts del
Mascún, i els pobles d' Otín i Nasarre. Just a

sobre nostre hi ha un enorme forat a la roca

que forma la gran arcada de los Ventanales.
Anem remuntant el riu i trobem una gran
surgència d'aigua filtrada més amunt

coneguda com la Fuente del Mascún. Si hi
ha més aigua que ve pel riu que no pas la
que brolla aquí l'excursió es complicarà.
Remuntant el barranc trobem un trencall a
mà esquerra cap a Las Gargantas que és
per on tornarem. Seguint pel llit del barranc
divisem ja les característiques formes de la
Ciudadela i de l'agulla de la Cuca Bellosta.
AI cap d'uns 50 min a d'1 h d'haver deixat
Rodellar trobem l'inici del camí de La

Sortim de Borredà seguint el GR4 que baixa
ràpidament a creuar el pont sobre el riu
Mergançol a 750 m. Tot seguit, guanyem altura
per un camí empedrat, passem per l'oratori de
Sant Joan i sempre dintre un bosc de pins
pugem fins a la cota 950 m on trobem una pista
que ara seguirem cap a ponent. La pista amb
pocs desnivells supera 3 fondalades que porten
les aigües al rec de Castelló, vall que s'obre a

la nostra dreta. La pista mor en un revolt que
ens deixa encarats cap al coll de la Creu de
Salga. Encarem el coll i passem per la font del
Llop que és un abeurador fet amb un tronc.
Uns metres més amunt, trobem dues antigues
banyeres fent d'abeurador per al bestiar.
Arribats al coll (1.013 m, 2h 15min) podem
acostar-nos en un centenar de metres a peu
pla al fontinyol de Salga. Del coll de la Creu de
Salga en sortim direcció a ponent i ràpidament
trobem la masia de Salga abandonada fa molt
de temps. Comença aquí el tram més bonic i
interessant de la ruta que consisteix en anar

carenejant pel fil de la serra de Picancel. Primer
perdent altura, després planejant. Passem a
tocar d'una primera elevació que és el serrat
dels Teixons, i tot seguit un turonet de roca

primavera contemplarem amb uns bons
prismàtics la intensa activitat del voltors del

Paredón de los Buitres. Al caure la tarda els
llums ressalten tota la bellesa del conjunt

dels Mallos. Tornarem a Riglos
desfent el camí de pujada.

pendent que ens porta fins al collado
de San Roman on trobem una nova

pista (1 h 30 min). Seguim la pista
cap a la dreta (sud) en lleugera
puiada durant un quilòmetre i mig
fins que trobem de nou, a la nostra
dreta (oest), el trencall cap a una

pista en mal estat que condueix al
mirador. Des d'aquest punt divisem
uns 500 metres més enllà un

conjunt arquitectònic format per la

capella romànica de San Miguel,
les restes del castell i l'església de
la Virgen Marcuello. Es troben
sobre un cingle que domina el
poble de Linás de Marcuello. Un
plafó informatiu ens explica la
història del lloc. A més des d'aquí
s'aprecia molt bé el fenomen geològic
dels ''fils'', característiques
estratificacions horitzontals del penyal on

som, i del Mirador. Tornem al trencall de
pistes i recorrem el lleuger ascens de la pista
fins al final on trobem la caseta d'observació de
voltors, construïda per Icona. Les vistes
compensen l'esforç de la pujada i si és

Pasqual Garriga i Martí

metres més amunt de la Fuente. Completem
el retorn a Rodellar desfent el camí del matí.
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Costera, que ens treu del llit del barranc
deixant-lo a mà esquerra. Mentre guanyem
altura ens acabem d'apropar a la Cuca
Bellosta, i admirem de ben a prop el voltors
que hi reposen. Després d'una forta pujada
de 300 metres el camí a trossos empedrat
planeja paral·lel sobre el barranc que podem
seguir admirant. Després davallem per
superar la vaileta de la Lunera i finalment
veiem el nucli abandonat d'Otín, dominat per
l'esqlésia que aguanta com pot el pas del
temps. Es un de tants pobles del prepirineu
abandonats entre les dècades dels 50 i els
60, on el temps s'atura. Nosaltres podem
fer-hi un mos abans d'iniciar el retorn. Ho
fem seguint el GR 1 per uns camps oberts i
més aviat planers. Deixem el GR que
segueix cap a Nasarre i encarem al sud una

evident collada i cruïlla de camins (cota
1.105 m). A pocs metres trobem l'important
dolmen de la Losa Mora. Iniciem la baixada
per una vall de pendent marcat i que va

quedant progressivament encaixonada. A la
cota 970 m fem un marcat gir de 90° a la
nostra esquerra i prosseguim per la
Garganta Baja cada cop més estreta fins a
retrobar el llit del Mascún un centenar de

quasi nua a la qual ens hem d'enfilar
utilitzant les mans. Després passem per la
Portella un callet on podríem abandonar la
carena. Del coll guanyem altura sense dificultat
fins a la base mateix del Saldaguda. En aquest
punt aprofitem una canaleta del relleu per
superar la paret nord d'uns escassos 8 a

10metres, del punt culminant de la serra de
Picancel, la Saldaguda a Serrat de Salga
(1.168 m, 3h 30min). Dalt del cim (una senyera
i una fita)
aprofitem per
dinar tot

contemplant el
sector més
occidental i accidentat
del Picancel. Sota
el cim destaca el
petit monestir
aturonat de Sant
Pere de la Portella.
Baixem un ampli
pendent de roca

desprotegida, alerta!,
fins al coll del Tell a

986 m on abandonem

Pasqual Garriga i Martí
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NASARRE

la carena i ens endinsem al bosc del vessant
nord de la serra. Seguim una feréstega i bella
vall encaixonada on corre l'aigua i hi trobem un

parell de fonts més. A la cota 720 m deixem de
seguir el curs del rec del coll del Tell i iniciem
una curta pujada al portell de l'Oveliar de 755
m. Superat aquest pas ja només resta baixar
fins a trobar el pont d'en Climent sobre el riu
Mergançol. Uns metres més enllà hi ha el
Pla de la Fusta, accessible amb cotxe,
on haurem deixat un segon vehicle.

Pasqual Garriga i Martí



Amb aquests dos volums d'editorial Cossetània inicia una nova

línia paralIela a la prolifica collecció Azimut. En aquest cas,

plantegen un horitzó acotat a les 41 comarques catalanes, i amb

el denominador comú de la bicicleta de muntanya. Són un recull

d'itineraris presentats d'una forma clara i amena amb uns breus

apunts contextualitzadors.

En el cas de la Noguera, els autors postulen que la linia fèrria

Lleida - La Pobla de Segur pot ser una bona aliada del ciclista a

l'hora d'accedir a rutes o combinar punts de sortida i arribada.

Després de 15 itineraris aïllats, presenten l'opció de fer una

atractiva volta completa a la comarca en 4 etapes: Balaguer -

Ponts - Vilanova de Meià - Àger - Balaguer.

Noguera
David Sancho i David Guiu

Col. Azimut comarcal ETT, 2

Cossetània edicions,jebrer 2010
225x120 1'1'11'1'1; 119 pàg. c%r

Ribera d'Ebre

Josep Ulldemolins

Col. Azimut comarcal ETT, 1

Cossetània edicions,jebrer 2010

225x120 mm; 120 pàg. coior

Guia dels bolets per a nois i
noies
Ramon Pascual

Cossetània edicions, setembre 2008

220x150 mm; 125 pàg. color

Guia d'arbres per a nois i
noies
Ramon Pascual

Cossetània edicions, setembre 2009

210x140 mm; 205 pàg. color

Ramon Pascual és conegut especialment com a micòleg, però és un bon

coneixedor i divulgador de la botànica en general als Països Catalans.

Presentem conjuntament dos llibres, un declicat als bolets i l'altre als arbres,
que tenen la particularitat de dirigir-se especialment a un públic jove, fent

amè un tipus de manuals que a voltes el rigor fa poc amigables als qui
s'inicien. Aquestes guies faran les delicies de tota la família en comunicar-nos

amb l'entorn viu que acompanya les nostres excursions per la muntanya. Les

fitxes descriptives de les espècies seleccionades per a poder-les reconèixer i

conèixer s'acompanyen de temes monogràfics anxiliars, pinzellades literàries,
receptes de cuina o anotacions que poden desvetllar nous interessos.

er Marc Janeras i Casanova

A peu per l'Alta Garrotxa
NilJaile i Casademon

Col. Azimut, 110

Cossetània editions.febrer 2010

225x120 mm; 188 pàg. 1 tinta

Aquesta guia és la guanyadora de la gena edició

del premi Vèrtex que convoca la FEEC per tal

d'estimular nous autors de reculls d'itineraris. En

aquest cas en sumen 17 que cobreixen bé

l'extensió de l'Alta Garrotxa i en són una bona

mostra de presentació als qui desconeguin
aquestes serres aspres. Però també hi podran
aprofundir els que ja hagin tastat aquests paisatges
que enllacen la plana empordanesa amb la

serralada pirinenca.

Fe d'errades: el llibre Montsant (descrit a l'excursionisme 355) no pertany al número 107 de la col-Iecció de Cossetània
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per Lluís Catasús i Cols

Encetem en aquest número de la revista una nova proposta del Concursionisme.
Ara no es tracta d'encertar el nom de la fotografia sinó de completar els mots encreuats tots ells relacionats amb la muntanya de Montserrat.

1. AI llarg dels miHennis, els moviments tectònics, el clima i l'erosió han

acabat modelant un relleu amb grans parets i blocs arrodonits de.....

2. Té nom de sant i és el punt culminant de Montserrat

3. De nom Armand, és un dels escaladors catalans

contemporanis més coneguts, sobretot pels seus esplèndids
croquis de les vies d'escalada.
4. De nom Ramon, durant 10 anys va recorre la muntanya fent el

primer mapa de Montserrat editat el 1949

5. Hi ha un refugi a Montserrat en honor seu

6. Durant els anys 50 el grup Sabadell Terra i Mar va obrir moltes vies
7. De nom Josep, gran escalador i autor de la guia Montserrat

pam a pam
8. Aquesta via ferrada va ser equipada per Antonio García Picazo i

altres col-laboradors l'any 1993

9. Durant els anys 70 un grup d'atrevits escaladors acostumaven a

portar un jersei negre i ratlla blanca. Entre ells cal destacar Arcarons,
Ballart, García Picazo, Camins, Parera, Pérez Hurtado, Altamira,
Folch, Mena, etc. Se'ls coneixia amb el nom deis .

10. L'escalador Jordi Panyella més conegut com a .

11. De nom Josep, va ser el primer en coronar en solitari el

Cavall Bernat el 1936

12. La primera escalada a Montserrat per Lluís Estasen va ser el
1920 a aquesta Gorra ...

13. Aquesta congregació religiosa té un Monestir a Montserrat

14. El dia 27 d'abril es el seu dia, pel seu color popularment la

coneixem com la ...

15. De nom Carme, va ser la primera dona en pujar el Cavall
Bernat el 1941
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de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. La fotografia del número anterior de la revista (núm. 355)
correspon a la Torreta de l'Orri. El guanyador del concurs és
Salvador Viola Crespillo, enhorabona. A la pàgina web de la
revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes
a les preguntes del número anterior.

Solucions del Concursionisme 355:
1.BTT 2.windhoek 3.Cape Cross 4.Garrofes 5.Eiger 6.Spitzkoppe 7.Petra 8.Damaraland 9.Montmell 10.Mulhacen 11.Montagut 12.Barrington
13.0berland 14.Namib PARAULAAMAGADA: TORRETA DE L'ORRI

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de maig, les solucions de com a mínim de 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i
telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de
llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper número

40 excursionisrne
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Tecnologia
QUALITAT

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

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció,

ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

www.aleusa.esaleu@aleusa.esZamora 45-47, 1 er 1 a/ 08005 - Barcelona Tel.: 93300 1007 Fax: 93 485 48 87

Tractament tèrmic de la fusta 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,

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15

-Solució KD:
Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
>Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials

-

zwww.timgad.com
casellas@timgad.com

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 02 65 I Fax: 937133404

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
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