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editorial

Gran Premi UEC - Grup Cordada 201 1

Excursionisme, on vas? Aquesta és potser la pregunta que es farien els pioners en
veure del que som capaços de fer avui. t'activitat de l'excursionisme sempre ha estat

polèmica, hi ha hagut detractors i defensors, però els defensors no sempre han estat
d'acord en la forma com s'han d'afrontar els reptes, hi ha hagut discusions històriques
per l'ús de material artificial en l'escalada, l'obertura de vies des de dalt i la irrupció
de la competició en aquest esport.

La UEC Agrupació Esportiva no vol restar absent de les tendències del nostre esport.
No volem determinar quina és l'essència i el sentit de la pràctica de l'excursionisme.
Sabem que els nostres socis són prou hàbils i lntel-liqents per dur la pràctica de
l'excursionisme als extrems que generacions anteriors no haurien imaginat.

Volem prendre partit en la tendència a la competició que l'excursionisme està vivint.
Efectivament, marxes tradicionals en el nostre país s'han convertit ja en consolida
des curses ultra trail. La competició és un fet en el nostre esport. Des de IAgrupació
considerem que la pràctica de diverses activitats és una de les característiques de
l'excursionisme a casa nostra, així ho demostra la variada agenda de les nostres
Entitats UEC.

Per tal de potenciar la participació en les activitats UEC, la UEC Agrupació Esportiva
inicia aquest any el Gran Premi UEC - Grup Cordada 2011 que dotarà al guanyador
masculí i a la guanyadora femenina amb mil euros a bescanviar en material de mun

tanya. La competició contempla deu activitats, la principal de cada una de les Entitats
UEC, a través de la participació en diferents disciplines, es premiarà la inscripció i el
resultat obtingut.

Ànims, apunteu-vos-hi. En la web www.uec.cat trobareu més informació.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Redescobrir els refugis
Per començar l'any la revista Excursionisme us proposa redescobrir els refugis.
Aquests establiments allunyats del soroll i situats en indrets de gran bellesa paisat
gística són una racó ideal per descansar i gaudir dels esports de muntanya. Enguany
proposem combinar dos conceptes de gran bellesa com la BTT i els refugis. També
us recordem que podeu aprofitar els freds de l'hivern per preparar rutes en BTT més
planeres com la Sèquia de Manresa, al bell mig de Catalunya. Com que som en

temps de neu no hem descuidat recomanacions per gaudir del tresor blanc. D'una
banda, una travessa amb raquetes pels Pirineus Orientals, de la mà d'un dels grans
especialistes en el gaudi de les nostres muntanyes, en Carles Gel, i de l'altra, el
ja habitual llibre de l'hivern Temps de Neu, del periodista Antoni Real. Per als més
agosarats o per als que disposin de més temps, dues grans clàssiques: la Silveretta
i Chamonix Zermatt. A més d'aquestes recomanacions, a les vostres mans hi teniu
altres activitats, notícies i llibres per gaudir de la muntanya. Que tingueu un bon any!



Primerdia
La Molina- Rebost,14 Km
Pobles i més pobles des de la finestreta

grisa del comboi, túnels diversos, inclo
ent el túnel del cargol, de 360 graus, a

l'alçada del revifat poble de Toses, i a

la sortida d'un últim túnel, ja albiro la
centenària estació de La Molina. Puja
da d'escales, també centenàries, cap al

Xalet-refugi de La Molina. Una conversa

franca i vital amb els guardes, Laura i Ma

rçal, que amb un ull vigilen la quitxalla.
Després vénen els comiats, els quals
sempre són tristos. I abans de peda
lar, membres tremolencs fins després
d'escalfar la musculatura. Bé, avui es po
dria anomenar etapa pròleg, al més pur
estil de la volta a França, ja que només
consta de 14 quilòmetres en bici, però
amb compte que tenim el mític coll de
Pal pel mig. La sortida de la cota 1.500

m és tan variada com les amanides. Hi

ha alguns carrers, sempre en obres, que
m'apropen al pàrquing del flamant tele
cabina Alp 2.500 m. Més amunt trepitjo
pistes de terra i pedres que creuen els

traçats dels descensos en bici, els quals
contrasten amb el veloç pas de les ca

bines aèries. Traçats rectilinis, traçats
corbs, sempre ascendents i pedregosos,
cadenes que impedeixen la circulació

motoritzada cap a les pistes d'herba ver

da. A més pulsacions, aixeques el cap i

observes que ja ets a mitja falda enfilant
el coll. Ara ja veig una sèrie de revolts,
ara el pas canadenc, ara el restaurant

d'escala rnetàl-lica, canvi d'inclinació,
fals pla i coronem. Sempre fa aire, fresc i

encisador, sempre volten núvols, blancs,
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Segondia
Rebost- Puigcercós, 43 Km
Qualsevol nit pot sortir el sol, i dit i fet,
en un no res ja són les 7 en punt. El llu

minós sol ajuda a desencarcarar el cos i

s'ha de tenir voluntat per anar acumulant

hidrats de carboni. I ja no parlem de més

comiats si no de fets. Després del coll de
Forn ve la davallada a una gran masia

amb cavalls, pistes rodadores, alguna
font en un tronc (mai s'haurien de deixar

passar), i més davallada enmig d'avets
fins al primer refugi del dia: Erols, que
deixo passar perquè és ple d'homenets

de 1,50 m d'envergadura que fan més

fressa que unes castanyoles. La meva

muntura em continua accelerant pista
avall, entre pedres, sorra, pols i vibra

cions fins a l'àrea de descans de l'antiga
fàbrica de ciment. Naus fantasmagòri
ques de vidres trencats em veuen lliscar

La Molinat Rebost
en bicicleta

boirosos i amenaçant aigua. Sempre
restaran els rètols variats que aquí viuen:
coll de Pal, ruta de l'ermità, PR. Puig
llançada, etc. t'arribada al Rebost és tan

alegre com veloç. Amb la ment en fase
de relax saludo a muntanyencs també
en fase de recuperació d'una altra etapa
de Cavalls del Vent. I abans d'enraonar

més, sobretot, presentar- me als guardes
Anna i Jordi que van enllestint per servir

l'avituallament. Enguany, IAlba, muntan

yenca experimentada, forma equip amb

els esmentats guardes per proporcionar
pernoctació i consells experts als excur

sionistes. Aquí, el trànsit de caminadors

és constant i cosmopolita. Inclús, s'ha de

vigilar no capficar-se en excessives con

verses aventureres per evitar caure tard

als braços de Morfeu.

Aproximació al refugi del Rebost



Expectant i altiu Puigcercós
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Text i fotografies de Guillem Clavería

Puigeereôs, Mas del Tronc i Caro
Cinc refugis en cinc dies, durant el mes de juliol del 2010, travessant Catalunya, de nard a sud, amb unes quantes pedalades. Un

viatge difícil per la fatiga acumulada i alhora gratificant dia a dia. Ja se sap que després d'una pujada ve una baixada...



més enllà del replà de bosc i herba pri
maveral, des d'on surt el sender GR-4.
Quan passo uns trams trencadors de
roca blanca, em trobo la part del darrere

dels jardins de Gaudí, ben emmurallats
i barrats als curiosos. Oh, quina il-lusió!
Ja escolto la remor d'una altra font que
tampoc deixo passar perquè el dia s'ha
aixecat i fa un sol que ja pica, ja. Pedalo
de baixada cap a la porta del darrere de
La Pobla de Lillet, fins travessar una via

solitària. Bonica Pobla, bonics i costeruts

empedrats carrers que condueixen als

ponts empedrats damunt del renovat

Llobregat. Parada obligada en un forn
de pa fet a llenya. Hidrats necessaris

per al següent coll de muntanya: Arde

ricó. Ascensió gradual però trencadora:

pedres i més pedres, reguers de terra

amb grava barrejada que impedeixen el

ritme constant. Boscos de faigs, roures i

avets que alegren la vista i eixamplen el

nas. Arribo al refugi Ardericó també pel
darrere, i més canvi d'impressions amb

Kun, el guarda. M'aconsella la ruta a se

guir i em demana prudència, ja que sen

tim trons al Pirineu. A mitja falda del Cat

Ilaràs, hi ha una successió de veritables

tobogans entre boscos i prats on viuen

cérvols als primers i vaques als segons.
Descobreixo un cérvol espantadís que
corre enèrgic cap als boscos tancats de

vegetació. Passo el coll de la Batallola

i, pel darrere, entrem a la plaça Major
de Sant Jaume de Frontanyà (veure el

romànic català en l'Excursionisme núm.

311, novembre - desembre del 2002).
Petem la xerrada amb uns adolescents

que també munten en bici, i no gosen

Deixem Ardericó amb tristesa

acompanyar-me ni un quilòmetre. La
riera de Merlès em condueix directa
ment al final d'etapa a primera hora de
la tarda, just quan els cúmuloninbus ro

dejaven Puigcercós amb tot el seu es

plendor. Creuo per enèsima vegada la

mencionada riera, que en veritat és un

riu, i la porta del mencionat refugi és a

tocar entre prats verds. Després d'1 h

ininterrompuda de xàfecs munto el bi

vac, dutxa, estiraments i moure el bigoti
que demà serà un altre dia.
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Margalef de Montsant

Tercerdia
Puigcercós- Mas del Tronc, 98 Km
Nit tranquil-ta, suau despertar, un xic
humit però ja escalfarà el "lorenzo';
que som al juliol. Plego el campament
en 30 min i escaig. Cafè i galetes per
començar la rutina de les travesses
en bici. Combinant asfalt i terra devo
ro còmodes quilòmetres per la riera de
Merlès fins al riu Llobregat. Molts ponts,
pontets, palanques que ajuden a passar
a l'altra vora. El paisatge és definitiva
ment de baixa muntanya, muntanyes
arrodonides, caloroses, esquitxades
de camps segats. El Llobregat ja no és
un riu d'alta muntanya, però es mostra

net i polit, rodejat d'horts que li prenen
l'aigua enriquidora, pollastres d'alçades
majúscules i camins que envolten les

antigues colònies. Per fi trepitjo l'asfalt

que deixa rodar amb el mínim de frega
ment, excepte quan el vial es redreça
en rampes de 2 dígits de percentatge.
Coronant un coll travesso eillogarret ru

ral de Serrateix amb càmping i tot. Se

gueixo el traçat en predominant baixa
da fins a l'interessant poble de Súria,
regat pel Prepirenaic riu Cardener. Un
altre riu, un altre coll i arribar als llocs

per la porta del darrere: sembla que li

estic agafant el pols a la travessa. El sol
continua fent de les seves i aixafa el cos

contra el terra, el qual s'embeu un re

guer de suor inexorable. Rodo per te

rritori conegut com la serra de Castell
tallat, lloc d'entrenament ideal des del
Mas del Tronc. Per aquí i per aquestes
dates no passen ni les papallones, bé,
sí, alguna sargantana fugint dels xis

clets de les meves rodes. Deixo a una

banda el GR-7 i ja oloro el vial forestal



Descans a Sant Jaume de Frontanyà

que mena cap el pati del refugi, amb les

seves cosetes pròpies: gronxador, zona

de gimnàstica, dutxa exterior, taules

i bancs per prendre la fresca o estirar

el cos i relaxar la ment. Com al Rebost,

aquest refugi presumeix de bones vis

tes exteriors. Quina sorpresa!, trobar

me excursionistes que volen fer un tomb

per la zona. Com a guarda del Mas del

Tronc els atenc per si volguessin alguna
cosa, però aquests no vénen amb una

sabata i una espardenya i van ben equi
pats. Perquè, avui en dia, tothom porta
mòbil amb internet i GPS. Que potser
els regalen? Com canvien els temps! Al

menys els puc aconsellar mínimament,
com altres guardes m'han aconsellat

abans. Dues ermites i una tomba antro

pomòrfica de granit pur són les joies de

la corona. La resta és un paisatge aus

ter però bonic, amb boscos de pi blanc i

rouredes que voregen els camps de blat

i ordi segats a trossos. A l'estiu no és

l'època de major afluència excursionista

en aquesta contrada, seca i aspre com

ella mateixa. Pocs caminadors i ciclistes

trobo durant aquestes etapes de transi

ció cap a les muntanyes calcàries, de

Montsant i Els Ports, més al sud.

lIuartdia
Mas de/ Tronc- Marga/efde Montsant
117Km
He dormit com a casa! Sempre és còmo

de deixar material que ja no necessitaré. A

la sortida no trepitjo l'internacional GR-7,
sinó que rutllo cap a La Pan adelia amb el

pilot automàtic. Deixo un parc eòlic a una

banda de la ruta i davallant al primer riu

de la jornada, riu Anoia, comença un mo

dern carril bici amb traçat quasi paral-lel
a l'autovia de Barcelona a Madrid. Pen

sant si això és la solució definitiva al peri
llós món del trànsit rodat, observo que ja
arriba la fi deis 15 Km de carril bici. Una

coqueta àrea de descans marca el seu

inici o final, segons el sentit de marxa. La

ruta corre per camins rurals i carreteretes

d'últim ordre que et fan més sol que la

una. Sta. Coloma de Queralt, L.:Espluga
Calva, Vinaixa, el riu Francolí i La Pobla

de Cérvoles em veuen circular a vega
des en fugaç baixada i d'altres en pujada,
en una jornada marcada pels tobogans
mantinguts més que colls de muntanya
pròpiament dits. Els pobletans són molt

amables per indicar la direcció correcta,
i sempre hi ha un moment per fer petar la

xerrada. La serra de Montsant mostra una

de les seves millors cares des del mirador

de la Llena, situat a l'inici d'una cresta mig
muntanyenca de 10 quilòmetres, per on

discorre el GR-65.5 d'Ulldemolins a Me

quinensa. A mitja tarda davallo a Margalef
de Montsant, un cop més pel darrere. No

sé si hauria estat més adient encapçalar
aquest viatge: per darrere de totes ban

des. En la mateixa línia, el refugi és al da

rrere del poble però a dalt de tot, just per
sota del dipòsit d'aigües municipals, amb

carrers costeruts i cases blanques. El re

fugi és privat. Les parets de l'acollidora

sala estar-menjador-cuina lliure mostren

pòsters a tot color d'escaladors penjats
en ple esforç. Aquesta nit és negra, plena
d'estels i de canícula insuportable, presa

gi que demà serà un bon dia per pedalar,
i no tant per escalar. AI juliolles parets no

parlen, bullen.

excursionisme 7
360



--------------------------------� fi

Cinquèdia
Margalef- Caro, 127 Km
El perfil d'etapa dibuixa una última

punxa fora d'escala: l'escalada al Caro.
Però abans el majestuós riu Ebre mar

ca un meandre perfecte, d'atlas geofí
sic, a la sortida de Flix. Enfilo la riba

esquerra pel parc natural de Sebes,
on crien les cigonyes, i baixo el ritme

de marxa per embadalir-me del con

trast aigua-vegetació. Passo a la riba
dreta a través de l'espectacular pont
de formigó de Riba-roja, amb 2 pilars

i 3 arcades, visible des d'uns 4 quilò
metres abans. Més endavant boscos

purs de pi i trossos d'ametllers i olive
res s'empinen amb una sèrie de ram

pes fins a les crestes muntanyenques
a on rutllen molins de vent. A les vies

verdes df\lcañiz a Tortosa apareixen ci
clistes joves pedalant en bicicletes de

lloguer. Davallen com a dimonis amb
vent a favor en grups nombrosos que
fan més por que una pedregada. A més
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a més, endintre dels innombrables tú

nels, per no menjar-se cap mur ni cap
ciclista, és necessari portar un frontal

o llum decents. Després de sentir trons

i olorar l'aigua de tempesta provinent
dels Ports, topo amb l'Ebre de nou,

sempre majestuós, marcant-se una al
tra fita geofísica: l'assut _de Xerta. Tot

seguit, enxampo el canal Xerta-Càlig
amb formigó nou en un traçat vell, que
em guia, en pla i amb revolts, als es

treps del gegantí Caro. A la banda es

querra del canal discorren els arbr-es
fruiters ben conreats pels pobletans,
i a la banda dreta s'alcen els contra

forts dels Ports, amb els seus caòtics

i abruptes cims rocallosos tallats amb

ganivets per on lliscarien les aigües.
El GR-? és més directe sobre el mapa,
però a l'alçada del reformat refugi de

les Clotes hauria de portar la bici al

coll, i arribaria a destí a tres quarts de

quinze. Així que apunto cap al Caro

per la carretera, també èpica pel seu

desnivell i recargolament. AI fals pla
em passen 3 ciclistes que entrenen a

la tarda. Formem una colla pujant xino

xano. Però com tot en aquesta vida, les
coses es torcen: algú tensa la cadena,
canvi de ritme, i ens posem en fila fins

gue s'escapen tots pedalant amb alta

freqüència muntanya amunt. Em quedo
amb la meva ombra, a la velocitat de
les papallones. Per amor propi, trec for
ces de flaquedat, caço el "farolillo rojo"
i enfilem les corbes fins a la font del

cargol, amb esbufecs, fluxos de suor,
i amb les cames de fusta. Carreguem
aigua, lliguem el segon tram de corbes

fins als tOOo m de desnivell positius,
o sigui en pujada, i als peus del Mont

Caro ens acomiadem desitjant-nos
bona ruta. Tombo la bici a la dreta cap
al Pla del Mascar. Al refugi del Caro

són presents els guardes Mari i Mario,
que em reben amb estimació i em fan
sentir que un viatge com aquest no ha
estat inútil. Ja no tinc paraules, només
donar gràcies a la bona gent que he
trobat pel camí.

•



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Carles Els Ports

977267 1 28 / 617 808 816
· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro
· Capacitat: 60 places
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BIT, engorjats, natura,
escalada, espeleologia

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 wwwrefugirebostcot
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant S. de la Tossa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 60 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BIT, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC

686 541 983 / 661 248 344
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarco: Anoia
· Capacitat: 45 places
· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744669/972 145 107
· Altitud: 1 .505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 65 places
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan,
Els Ports (Lliure)

· Altitud: 968 metres
· AI nord oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta

· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BIT, senderisme, espeleologia

Refugi "CINQUANTENARI"
Llac de baborte (Lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (Lliure)

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Llac d'Airoto (Lliure)

· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu català, massís de Morimanya, ol S. de

I' estany d'Ai rota
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 2 places
· Activitats: muntanya, escolada, esquí de muntanya, travesses

- -
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Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)

· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pollars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi de PUIGCERCÓS
680178940

· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet i

el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places (calefacció, serveis i menjar casolà)
· Activitats: senderisme, travesses, BIT, pesca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butlleta de subscripció
Se subscriu a la revista excursionisme (sis números l'any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms______________________ __
__

DNI Adreça postal
_

Població
_ Comarca_______________________________ Codi postal

_

Tel.________________________ Fax________________________ Correu electrònic
_

Oadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Oata
_



LA SÈQUIA DE MANRESA
UN CANAL MEDIEVALAMB BTT
Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

La Sèquia de Manresa és un canal que va des del peu del castell de Balsareny fins al parc de l'Agulla
a Manresa. Aquest canal es va construir al segle XIV, entre els anys 1339 i 1383. La seva longitud és

d'uns 24 km i té un desnivell de 10 m. Es tracta d'una obra d'enginyeria molt remarcable per l'època
en què es va construir i perquè ha arribat als nostres dies, cosa que vol dir 600 anys. Durant el re

corregut del canal podrem admirar aqüeductes, alguns de molt llargs i alts i altres de més petits;
veurem també els passos "elevats" que permeten que els torrents passin per sobre el canal i les mi

nes on el canal efectua un recorregut subterrani. A més també trobarem fites, de diferents èpoques,
algunes de les quals porten l'escut de Manresa.

Pedalant entre la sèquia i el runam salí AI costat de la sèquia amb Montserrat al fons



Malgrat els anys d'antiguitat, el canal

es va recuperar amb la iniciativa de los
"Caminos naturales" del Ministerio de

Agricultura i Media Ambiente i es va

crear el Parc de la Sèquia. Això vol dir

que en el seu recorregut trobarem una

senyalització molt correcta amb indica

dors quilomètrics i uns plafons amb el

plànol del recorregut.

El recorregut, com ja s'ha dit, és gai
rebé pla i està pensat per fer a peu i,
a més, començant a la Resclosa dels
Manresans; és a dir, a Balsareny. Això
no vol dir que no es pugui fer en bici
cleta, però cal pensar que la traça és
molt estreta i l'herba dels costats ens

frenarà; en altres punts, el pas és molt

estret i cal mantenir l'equilibri al damunt

de la bicicleta si és que no volem fer
una remullada, A més el fet que sigui
un recorregut pla vol dir que haurem de

pedalar tota l'estona i si el fem d'anada

i tornada acumularem 48 quilòmetres
sense deixar de pedalar.

Malgrat el que pugui semblar, el recorre

gut es fa gairebé sempre per terreny agrí
cola; també es passa per la vora d'un pa
rell de zones industrials, per les vies del
tren que porta la sal i per la vora de l'Eix

del Llobregat, però malgrat això sembla

que la "civilització" sigui molt lluny. El ca

nal té trams molt agradables i ombrívols

que transcorren entre alzines i roures. El

recorregut ens porta pels termes munici

pals de Manresa, Sant Fruitós de Bages,
Santpedor, Sallent i Balsareny.

Fer aquesta ruta ens demanarà una jor
nada, perquè hi ha prou motius d'interès

per anar fent aturades. Malgrat que el

desnivell del canal és de 10 m, nosaltres

en farem uns quants més perquè hau

rem de fer diverses pujades i baixades.
El desnivell total serà d'uns 110 m.

Tram boscós a prop de la font de la Riera

El recorregut comença al Parc de l:A.gulla.
Aquesta gran bassa va ser acabada a

l'any 1974 i encara avui serveix per abas

tir la ciutat de Manresa. El parc que s'ha

fet al seu entorn és molt agradable, molt

freqüentat i amb una magnífica visió del

perfil de la muntanya de Montserrat.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

Si ens situem al costat del punt
d'informació i sortim del parc, veurem

una rotonda on comença la sèquia. Els

primers quilòmetres són molt freqüen
tats per caminants i corredors. Després
de passar per sota l'Eix Transversal i de

seguir pedalant per un tram de camps,
arribarem al Mas de Sant Iscle. Aquest
mas, dedicat a l'elaboració de vi, for

ma part d'un recorregut per les vies del

tren anomenat "Ecorail del Cardener': La

presència de l'església romànica li dóna

Inici de la ruta per la sèquia



molt encant. Una mica més enllà desem

boquem en una pista que només se

guim uns metres per passar pel costat
d'una estació d'aigües. A continuació
ens trobem la via dels Ferrocarrils

Catalans que passem per un pas sub
terrani. La sèquia comença a serpen
tejar entre camps i horts. Travessem
una carretera asfaltada que mena a un

centre assistencial i, més endavant,
tornarem a trobar la via del tren que
ara haurem de passar per dalt. Tra

vessarem algunes pistes i, finalment,
en seguirem un tram. Començarem a

veure algun pas sobre la sèquia i tam

bé veurem barraques de pedra seca

en els camps dels voltants. AI davant
ens apareixerà una zona industrial i

la sèquia desapareix per fer un tram

subterrani. Sortim a una pista. A la dre
ta tenim Cal Riereta i a l'esquerra, la

zona industrial Santa Anna; allà mateix
torna a sortir la sèquia. A la dreta, si
baixem per un camí, trobarem la font
de la Riera, ombrejada per plataners.
Hem fet 6,4 quilòmetres. Fem un tram

ombrejat i arribem a tocar la carretera

BV-4511, però passem per l'aqüeducte
de Riu d'Or que hi va en paral-lel.
Aquest aqüeducte és força llarg i al
seu final trobem la casa del sequiaire,
és a dir, l'habitatge de l'encarregat de

mantenir un tram de la sèquia.

Ara la sèquia pren la direcció sud i gira
per tornar a orientar-se cap al nord per'
trobar-se amb la carretera BV-4511, al

costat de la depuradora de Sant Frui

tós. Hem de travessar la carretera i a

l'altra banda, continua la sèquia ben

ombrejada. Travessem un carrer de la

zona industrial Pla de Santa Anna i tro

bem l'aqüeducte de les Bonegues. Se

guidament travessarem dos carrers de
la zona industrial i tornarem a trobar

camps. Més endavant veurem el gran
mas del Coll de Sant Ponç i la sèquia
entrarà en un tram ben boscós. Arri

barem a un encreuament amb unes

pistes en el punt on hi ha el Roure

Gros, un magnífic exemplar amb una

branca ben tombada sobre la sèquia.

1 2 excursionisme
360

Mas de Sant Iscle

Enmig dels camps veurem l'ermita de
Santa Magdalena i el Mas Terradelles.
Des d'aquests indrets ja comencem a

veure la muntanya de runam salí que
destaca pel seu color blanquinós. La

sèquia desapareix i ens encarem cap
a una casa de pagès. Fem una puja
deta i passem pel costat de la primera

.

edificació del Mas de les Coves. Pas

sem per l'era i arribem a una pista que
passa pel darrere la casa (km 13,8); al
costat d'una construcció hi ha un camí

que baixa sobtadament per tornar a

trobar la sèquia a la sortida de la mina
del Mas de les Coves i també trobarem

un altre aqüeducte. Aquest és un altre
tram boscós, que s'acaba en sortir als

camps que trobem a l'entorn del mas

del Peixater. Més enllà d'aquest mas,

sortirem a una pista. AI davant veurem

horts i una petita elevació; a l'esquerra
hi ha pins. Seguirem la pista uns me

tres cap a l'esquerra i la deixarem en

un pla per continuar cap a la dreta. Ens

introduïm en un tram on la pista circu
la encaixonada; la sèquia torna a ser

subterrània i quan torna a aparèixer ja
tenim la muntanya de runam salí a la

dreta. Malgrat saber el material de què
està fet i la contaminació que provo
ca cal dir que té el seu atractiu ja que
sembla una gelera amb esquerdes i

seracs. La pista se'ns acaba i ens cal
drà fer una pujadeta per arribar a les
vies del tren. Les travessem i, a l'altra
banda, continuem pedalant al costat

de les vies durant una bona estona. A

l'esquerra veurem l'aqüeducte del Vi

lar. Seguim pel costat de les vies fins
al seu final on trobem una pista que va

cap a la carretera. Hem de travessar
la pista i entrar dins un recinte indus

trial, en baixada. AI capdavall es veu

una tanca, però es pot passar per un

costat. Si no volem passar per aquí
dins podem seguir un camí paral-lel a

l'Eix del Llobregat. Tant en un cas com

en l'altre, arribarem a una altra pista
transversal que passa l'eix per sota.

Nosaltres hem de seguir la pista que
hi va en paral·lel i a una certa alçada.
Anem separant-nos de l'eix; la pista
s'acaba i torna a aparèixer la sèquia.
Aquest tram és boscós i el corriol

és una mica precari. Passarem per
l'aqüeducte del Mal Pas i tornarem
a trobar camps i la casa de la Torre
d'en Roca (km 19,1). Seguidament
passarem per l'aqüeducte de Conan

gle, força llarg í que passa a força
altura del fons de la vall. Travessa
rem una pista i passarem pel darre
re d'una indústria abans de sortir a la
carretera C-16z. Som a l'indret de Vi

lafruns. Cal seguir la carretera durant
uns metres per prendre un baixador, a

la dreta, que ens fa baixar a la sèquia.
Passarem per darrere d'una indús
tria i sortirem a la carretera d'accés;
a l'esquerra tenim el pas subterrani

d'aquesta carretera "per sota de l'Eix



Parc de la Sèquia

Transversal. Seguirem endavant per la
vora de la sèquia i un cop hem pas
sat l'aqüeducte de la Vinya d'en Martí,
tornarem a sortir a la carretera C-16z

que seguirem durant 500 metres. Un

cop hem passat la fàbrica Hilaturas

Balsareny S.A, deixarem la carretera i

baixarem per retrobar el canal i passar
per sota l'Eix Transversal, que circula

força elevat. Seguidament entrarem en

un sector d'horts fins a sortir a la ca

rretera BP-4313, en un extrem del nucli

urbà de Balsareny i al costat del pont
de Santa Maria. Travessem la carrete
ra i trobem la font de Sant Roc, amb

una pedra que sembla venir d'una altra
construcció si fem cas de la inscripció
que hi ha. Seguidament passarem per
l'aqüeducte de Santa Maria i deixarem
la pista que s'enfila cap a l'esquerra, per
baixar, a la dreta, a buscar la sèquia.
Tornarem a trobar un tram d'horts i el
nostre camí es transformarà en pista
(anem per sobre el canal). Circulem
entre un base de ribera fins a arribar a

la casa de la Resclosa dels Manresans

(km 24,2), on podem veure la data de
construcció i l'escut de Manresa. Una
mica més endavant hi ha la resclosa
i un punt d'observació d'aus. Som al

peu del castell de Balsareny i al ves

sant de l'esquerra hi ha un petit grup
de "demoiselles coiffees': L.:indret és
molt tranquil i només se sent el soroll
del riu. És un bon punt i final per a una

ruta que segueix un canal medieval.
Ara ens queda el retorn, que ens per
met observar les coses que hem anat
veient durant la pujada des d'un altre

punt de vista i gaudint del perfil de la

muntanya de Montserrat.

Dades tècniques:
Km: 24,2 (sender: 81,5%; pista:
15,2%; asfalt: 3,3%)
Desnivell: 110 m

Cota màxima: Resclosa dels Manre
sans (300,7)
Cota mínima: Parc de la Sèquia
(290,9)

Accés al Parc de la Sèquia:
El parc està situat al nord de Manre

sa, entre les carreteres C-55 i C-25

(Eix Transversal). La carretera BV-

4501 que permet enllaçar aquestes
dues carreteres passa pel costat del

parc.

Informació:
Parc de la sèquia:
http://www.parcdelasequia.cat
Ecorail del Cardener:

http://www.elcardener.com/
Activitats/Ecorail_del_Cardener.htm

Pedalant pels camps del nord de Manresa

La sèquia i el camí
excursionisme 1 3
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Entre Soldeu i el Port d'Envalira, aAndo
rra, i el Coll d'Ares, a la Vall de Campro
don, hi ha un món infinit de possibilitats
en forma de muntanyes arrodonides i
carenes inacabables que faran les de
lícies dels incondicionals. Ens trobem,
sens dubte, davant d'un dels millors in
drets del sud d'Europa per fer-hi aquest
tipus d'activitat, una faceta més -i total
ment independent- del muntanyisme i
dels Pirineus a l'hivern.

La fisonomia i el relleu de moltes de
les muntanyes més altes dels Pirineus
Orientals, n'han fet un objectiu cobejat
pels amants de l'esquí de muntanya i
també dels practicants de les raquetes,
una faceta de l'alta muntanya hivernal.

En els darrers quatre o cinc anys la pràcti
ca de les raquetes déneu ha experimen
tat un notable augment d'incondicionals

que, setmana rere setmana, d'hivern a

la primavera, recorren les carenes més

boniques i atractives d'aquesta part de
la serralada pirinenca.

Els Pirineus Orientals comencen al

Cap de Creus i acaben més o menys
a la meitat d'Andorra. És entre el Port

d'Envalira i el Coll d'Ares on es concen

tren tots aquests recorreguts. Mentre

que al nord els límits estan al Canigó
i al sud al Port del Comte. Per tant,
dividirem tots aquests itineraris entre
el Principat d'Andorra, les comarques
catalanes i les comarques de la Cata

lunya del Nord ... en definitiva, una zona

força extensa que requereix un bon

grapat d'anys per poder recórrer tots
els itineraris que ofereix cadascuna de
les zones.

Als Pirineus Orientals hi ha quatre mun

tanyes que tenen més de 2.900 metres

d'altitud: el Carlit (2.921 m), la Tossa
Plana de Liés (2.916 m), el Puigpedrós

(2.914 m) i el Puigmal (2.910 m). Ex

cepte la primera muntanya -el Carlit- les
altres tres es poden pujar amb raquetes
fins al cim sempre que les condicions

siguin les més idònies.

A continuació us presentem les possibi
litats zona per zona donant a conèixer
el millor i més recomanable.

Per acabar aquest apartat, no oblideu,
però, que us trobeu a l'alta muntanya,
un terreny de joc on el rise zero no exis

teix. Per tant, preneu tot tipus de pre
caucions i si no n'hi ha prou, contracteu

els serveis d'un guia, que us ajudarà a

guanyar experiència i que us transme
trà la passió per la muntanya més sal

vatge i verge.

El Principat d'Andorra
Les opcions són notables als voltants del
Port d'Envalira, Grau Roig i el Pas de la
Casa on hi ha els recorreguts més bo
nics. El Pic Maià, el Pic d'Ortafà, el Pic
Blanc d'Envalira, el Roc Melé, la Vall del
Riu de Sant Josep o la travessa del Port

d'Envalira al Pont d'incies són les opcions
més encisadores, ideals per iniciar-se.

AI capdamunt de les pistes d'esquí de
Soldeu hi ha cims ideals per a les raque
tes. Aquests, però, tenen un handicap:
s'ha de passar gairebé sempre per les

pistes d'esquí. Per tant, és millor deixar
los per a quan aquestes tanquin!

El Circ dels Colells i sobretot el Circ dels
Pessons és un indret impressionant, real
ment d'allò més bonic del Principat. Els
Pessons amaguen més d'una vintena de
llacs que és poden recórrer amb raque
tes i d'aquesta manera donar tota la volta

A l'alpina i estètica aresta final del Pic d'Ortafà (Andorra)

La creu del cim del Taga (Vall de Ribes)

al circ. No obstant això, si el que us inte
ressa és pujar a algun cim, heu de saber

que els grampons i el piolet són impres
cindibles, ja que tots es pugen per canals
o pales de força pendent.

El Montmalús és el gran clàssic i des del
Grau Roig s'hi pot pujar còmodament, al

menys fins a sota el coll.

La Vall de Madriu i la Vall d'incies són les

grans desitjades i es poden recórrer amb

raquetes en tota la seva llargària.

UNA EXCURSiÓ: El Circ dels Pessons.

Un cim per passar-ho bé: El Pic Maià,
el Pic d'Ortafà, el Montmalús.

laCerdanva
Aquesta és una de les millors zones

per a les raquetes. Els cims són alts i
hi ha moltes opcions. D'oest a est des
tacaríem les següents: la Tosseta de la
Caülla i el Pic de Perafita o Tossal de les
Truites, als Estanys de la Pera, així com

Iq Tossa Plana de Liés -al Cap de Rec
el Bony del Manyer, el Pic de la Carbas
sa i el Puigpedrós, tots tres als voltants

de Meranges; a més de l'excursió fins
al Circ deis Engorgs. Totes aquestes
muntanyes es troben en la llarga care

na fronterera amb Andorra i la Catalun-

excursionisme 1 5
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Prop de la Portella de Mentet camí del Roc de la Portella (Ripollès)

ya Nord, indret on es concentren més
d'una vintena de cims, molts d'aquests
tenen més de 2.800 metres.

A l'altra banda de la Cerdanya, con

cretament als voltants de La Molina, hi

trobarem espais idll-lics, destacant-hi
l'ascensió a la Tosa dAlp i al Puigllança
da, aquest pel Torrent Roig.

UNA EXCURSiÓ: dArànser als estanys
de la Pera.

Una altra: de les pistes de Guils al Refu

gi de Malniu.

Un cim per passar-ho bé: la Tosseta de
la Caülla, la Tossa Plana de Liés, el Pic
de la Carbassa ...

l'Ail Urgell
Itineraris divertits i variats són els que
trobem en aquesta comarca. A prop de
Sant Joan de l'Erm hi trobem una gran
opció: el Tossal de l'arri, el cim més alt

d'aquest indret.

En la carena fronterera amb Andorra, s'hi

poden fer diverses ascensions i traves
ses força màgiques i envoltades d'una
solitud absoluta: el Pic Negre d'Urgell i el
Monturull, i la travessa vers la Rabassa o

la Vall de Madriu són els exemples més
destacats.

A l'altra banda de la comarca, a l'extrem
occidental de la Serra del Cadí, es poden
pujar diversos cims, entre aquests la be
llíssima Torre del Cadí.

Tuixén, conegut per les pistes d'esquí
nòrdic, és un excel-lent punt de partida
per pujar al Pedró dels Quatre Batlles i
la resta de cims que coronen les carenes

més altes del Port del Comte.
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UNA EXCURSiÓ: Qualsevol als voltants
de Sant Joan de l'Erm o una de merave

llosa que recórre el bosc de Tuixén.

Un cim per passar-ho bé: el Pic de l'arri
i el Pedró dels Quatre Batlles.

El Solsonès
Aquesta és la comarca situada més al
sud de la serralada Pirinenca. A la serra

del Port del Comte és on hi ha la pràcti
ca totalitat dels itineraris i dels cims més
alts de la comarca. AI més alt, el Pedró
dels Quatre Batlles, s'hi pot pujar per
diverses rutes, però en destacaria una:

l'itinerari circular que prenent com a punt
de partida i d'arribada l'aparcament de

l'Estivella, assoleix els sis cims més alts

de la serra, entre aquests el Pedró dels
Quatre Batlles, la Gespeguera i la Tossa
Pelada. Magnífic!

També és força agradable i entretinguda
la travessa que uneix el Port del Comte
amb Tuixén.

UNA EXCURSiÓ: pels boscos que hi ha

prop de les pistes d'esquí.
Un cim per passar-ho bé: el Pedró dels

Quatre Batlles que, a més, és un mirador

impressionant dels Pirineus i fins i tot el

Moncayo.

El Berguedà
A lAit Berguedà hi ha recorreguts molt bo
nics i no gaire exigents, com per exemple
l'ascens als dos cims més alts dels Rasos

de Peguera, els Cloterons, el Cap de la

Gallina Pelada, a la Serra d'Ensija, la Se
rra de Montgrony i, finalment, la Tosa dAlp,
el Puigllançada i els Rocs de Canells pre
nent com a punt de partida el Coll de Pal.

Als voltants del Coll de la Creueta s'hi

poden fer bones ascensions i travesses.
Rutes divertides vers el Cim del Pla Ba

guet, el Tossal d'Orriols, el Tossal de Rus
i el Puigllançada, així com pujar al cim de

la Pleta Roja, punt culminant de la Serra
de Montgrony. AI vessant sud d'aquesta
serra també hi trobarem excel-tents itine
raris d'iniciació.

UNA EXCURSiÓ: del poble de Peguera
als Rasos de Peguera.
Un cim per passar-ho bé: el Puigllança
da, la travessa de la Serra de Montgrony,
els Rasos de Peguera ...

Neu verge i en gran quantitat camí dels Rasos de Dalt (Rasos de Peguera/Berguedà)



l'Alta Cerdanva i
el Capcir
En aquestes dues comarques hi ha les

muntanyes més altes de la Catalunya
Nord. Malauradament, cap de les més al

tes, especialment el Carlit i el Puig Peric,
són accessibles amb les raquetes, però
en canvi si que ho són d'altres cims alts i

importants com el Puigmal, el Puigmal de
Llo, la Tossa del Pas deis Lladres, el Petit
Peric, els Pics de Coll Roig, el Pic d'Eina i
el Pic de Cambredase entre d'altres.

Als voltants deillac de la Bullosa, del llac
de Matamala i dels estanys de Campo
relis, hi trobarem els espais més idll-lics
i encisadors, llocs per fer-hi excursions
amb tota la família. 'No obstant això, no

oblideu que el Capcir rep el sobrenom
de la Sibèria dels Pirineus ... per culpa
del fred i del vent que sol fer-hi durant els
mesos d'hivern.

UNA EXCURSiÓ: la volta als estanys del
Carlit idil-lic! o creuar eillac de la Bullosa
amb raquetes.
Un cim per passar-ho bé: el Puigmal, no

en caldria un altre!, però també la Tossa

del Pas deis Lladres des de Vallcebollera,
el Petit Peric i el Pic de Cambredase.

El Contient i el Vallespir
Continuem a la Catalunya Nord. A la Pica
del Canigó no s'hi pot pujar amb raque
tes, però sí a algun dels cims que també
formen part del massís, com per exemple
el Tretzevents i el Pic de Rojà. Fins i tot al
Pic Barbet i apurant el Pic de Gasamir.

Més cap al sud i prenent com a punt
de partida Mentet o el coll del mateix

nom, podem dur a terme boniques as

censions i travesses: les Esquerdes de

Rojà, el Puig de Costabona, la Roca
Colom, els Rocs Blancs, el Roc de la

Portella, el Puig de la Llosa, el Cim de

Pomarola, la Portella de Mentet i el Pic
de la Dona. Aquest és un dels indrets
més preciosos i gratificants de tot el
Conflent. Gairebé totes són ascensions
d'iniciació.

UNA EXCURSiÓ: de Mentet a la Cabana
dels Alemanys.
Un cim per passar-ho bé: el Costabona
i el Cim de Pomarola.

El Ripollès
Ens trobem en l'extrem més oriental
dels Pirineus. No obstant això, en les valls
de Ribes i de Camprodon les muntanyes
encara són molt altes, ja que superen els
2.800 metres d'altitud amb molta facilitat.

Aquestes dues valls concentren els mi
llors itineraris. Als voltants de la Molina

(Vall de Ribes) hi podem fer divertides

ascensions que no tenen cap tipus de

dificultat, com per exemple el Cap del

Ginebrar, el Pic de la Creueta i el Puig
llançada.

�opció més fàcil per pujar al Puigmal
amb raquetes és des de Núria, o bé, des
del Collet de les Barraques seguint la ca

rena que també ens portarà a la Tossa
del Pas dels Lladres, tot passant pel mític
coll que dóna nom al cim. Aquesta sego
na opció és una mica més complicada.

Als voltants de Ribes, cims com el Taga,
la Covil, el Puig Cerverís, el Puig del Pla
de les Pasteres i Serra Cavallera, faran
les delícies dels incondicionals de les

raquetes, ascensions ideals i gairebé
d'iniciació.

Prop de Camprodon, l'ascensió al Basti

ments, el Pic de la Dona, el Balandrau,
el Puig de les Agudes i el Castell dels

Moros, en són els millors exemples. Ah! i

no ens oblidem del Coll dAres quan està

nevat, perquè hi amaga diferents tresors

que cal descobrir. Us ho recomano.

Per acabar: dues mítiques travesses dels
Pirineus Catalans són perfectament as

sumibles amb raquetes. Em refereixo a la
Núria-La Molina i a la Núria-Vallter.

UNA EXCURSiÓ: el Pla dAnyella.
Un cim per passar-ho bé: el Puigmal, la
travessa de Núria a La Molina, el Pic de
la Dona, el Balandrau i el Taga.

PER llEGIR:

Pirineus Orienta/s. Ascensions i
Travesses amb raquetes de neu.

Carles Gel, Oikos-Tau (1999).

Raquetas por e/ Pirineo Orienta/

(Las más bellas travesías yascen
siones. 44 itinerarios). Caries Gel,
Desnivel (2007).

Ei Taga, una muntanya preciosa com poques'
excursionisme 1 7
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DUES GRANS CLÀSSIQUES:

LA SILVERETTA
CHAMONIX ZERMATT
Text i fotografies de Pilar González Domínguez

Volíem intentar travessar des del peu del Mont Blanc al

peu del Matterhorn o Cerví, perquè aquest recorregut és
d'una bellesa, varietat i espectacularitat difícilment iguala
bles. Així doncs, vam començar a amarar-nos de diferents

articles, ressenyes i d'altres informacions, i vam començar
els preparatius.

Com que per a aquesta travessa es requereixen unes bo
nes condicions físiques, sobretot pel que fa a resistència
en altura i també necessita d'un cert coneixement tècnic i
d'orientació en alta muntanya, vam pensar que el millor se

ria fer-ne una altra de preliminar que ens servis de prepa
ració tant tècnicament, com físicament, com d'aclimatació
a l'alçada. Entre diverses possibilitats vam escollir la Sil-

1 8 excursionisme
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Cap al Breite Krone, des del refugi de HeidelbergHütte

veretta. La Silveretta permet dissenyar una travessa amb
un recorregut base assequible a la majoria dels muntan

yencs, que pot completar-se amb ascensions opcionals de
diferent dificultat.

Si volíem aconseguir amb èxit aquestes dues travesses es

requeria una preparació amb tot detall, ja que una traves
sa ben organitzada té més possibilitats d'aconseguir-se
amb èxit. Així doncs, ens vam repartir les tasques (ruta
en cotxe, itineraris amb esquís, logística, material, refu

gis, etc.) i tots teníem la idea que quanta més preparació
física tinguéssim, més gaudiríem de les travesses, per una

banda, i menys probabilitat de lesionar-nos hi haurien, per
una altra.



La Silveretta
del 28 de març al 4 d'abril de 2009

Va arribar el dia "O" i ben d'hora, la Loli,
el Jose, IAssumpta i jo mateixa, vam sor

tir de Mataró. Aquell dia teníem la inten
ció d'acostar-nos el més possible a l'inici
de la primera travessa. Així doncs, vam

fer nit en una pensió molt confortable,
on ens van acollir molt calorosament, al

poble de Flirscht, un poble ben tranquil,
molt a prop del punt d'inici de la traves

sa, Ischgl, que encara no està contami
nat per l'enrenou de la macro estació

d'esquí alpí.

AI dia següent el temps era força dolent,
els núvols estaven baixos i plovisqueja
va. Però tot i així, vam decidir començar
la primera etapa, ja que es tractava
d'una etapa d'introducció al massís. Així
doncs, vam arribar al primer refugi tot

seguint un camí ben fresat, que surt de
les pistes, per la Vall de Fimbertal. No
ens vam voler aventurar cap al Piz da
Val Gronda (un primer cim per on la guia
traça l'itinerari), ja que les condicions

meteorològiques eren molt dolentes i la
visibilitat era també nul-la.

Aillarg dels dos dies següents, vam gau
dir d'un temps força assolellat. Vam fer el
Breite Krone i el Augstenberg Nord, du
rant la segona i tercera etapa respectiva
ment. El primer cim no presenta cap difi
cultat i el segon, que el vam fer en anada
i tornada des del Jamtalhütte (un macro

refugi amb totes les comoditats inimagi
nables), ja comportava alguna dificultat
tant d'orientació com tècnica.

AI dia següent vam canviar de refugi i
ens vam dirigir cap a l'agradable Wies
badenerhütte. Aquest dia, també molt
assolellat, vam arribar fins a l'aèria
cresta d'un dels pics més simbòlics de
la zona, el Dreilánder-Spitze, un pic de
perfil esvelt, molt atraient i alhora carre-

gat de simbolisme, per ser el punt d'unió
entre tres països: el Tirol, el Voralberg
i els Grisons. El tros ben al final de la
cresta no el vam fer, però, perquè es

tractava d'un pas molt aeri, el qual vam

considerar imprudent o inoportú, ja que
no est tractava d'una ascensió puntual,
sinó d'una travessa. Ja amb esquís, el

principi de la baixada, però, la férem a

dins d'una espessa boira, tot tenint cura

de no marejar-nos.

Durant la següent etapa volíem intentar
el cim culminant del massís, el Piz Buin,
amb els seus 3.312 m. Mentre anàvem

pujant per la glacera d'Ochsentaler, un

autèntic laberint de torturats blocs de gel
els núvols s'anaven enganxant al cim.
Vam arribar al coll i encara no tenia ben
clar si valia la pena pujar-hi amb aquella
nul-la visibilitat. Però, després de fer un

ben avingut i necessari mos, vam em

prendre l'última pujada, ja sense esquís.

Cap al SilverettaHorn

Aquest any és excepcional, tant per la

quantitat de neu, com per la seva qua
litat. Va ser per aquesta raó que no vam

trobar cap mena de dificultat en el pas
més delicat de l'ascensió: en aquest punt
hi havia una argolla, en el cas d'haver de
baixar amb un ràpel. Però res d'això va

ser necessari.

Retornats de nou al coll, tot discutint
l'itinerari del dia de després. AI dia se

güent havíem d'intentar el cim que dóna
nom al massís, el Silverettahorn, tot re

fent un tros de l'itinerari del dia anterior.
Vam pensar, llavors, que seria una bona

jugada si també aconseguíem, aquest
mateix dia, aquest altre cim. Vam loca
litzar el coll que ens donava un accés
directe al cim, en lloc d'anar per l'itinerari
descrit a la ressenya, el qual evita el camí
més directe per no haver-lo de refer al
dia següent. Així doncs, amb només una

suau baixada i una mica de pujada vam

excursionisme 1 9
360

Aresta del Augstenberg Nord



situar-nos als peus del Silverettahorn,
des d'on vam aconseguir el segon cim
de la jornada. Avui havíem aconseguit, ni

més ni menys, els dos cims més emble

màtics de la travessa! Ja tots molt contents

ens vam dirigir cap al refugi, tot iniciant la

baixada cap a la gelera de la Silveretta,
per un sostingut i gelat pendent, i amb no

gaire visibilitat que alguns de nosaltres no

oblidarem ....

En aquest refugi, el Silverettahaus, vam

estar-hi molt ben atesos. Tot i que era de
dimensions molt més petites que alguns
dels anteriors, l'amabilitat del guarda jun
tament amb la bellesa de l'entorn, van fer

que la nostra curta estada fos d'allò més

entranyable.

Havia canviat el temps, havia vingut el co

negut Fohn wind, un fenomen climàtic, que
pot ocórrer en qualsevol estació de l'any,
fins i tot durant l'hivern, i es caracteritza

per un corrent d'aire calent mediterrani

que creua els Alps des d'Itàlia i feia molta
més calor a les parts altes. Aquest canvi

meteorològic va suposar una nombrosa

caiguda d'allaus, en molt poc temps; i que
la qualitat de la neu va deixar de ser pols
per convertir-se en neu primavera, ben

passat el mig dia; i neu gelada, als matins.

Això però, no ens preocupava, perquè ja
havíem aconseguit tots els cims previstos.

Així doncs, ens vam calçar els esquís al

dia següent i ben d'hora vam remuntar

el pas més delicat de la jornada, la Rote

Furka, un pas propens a allaus, el qual
s'havia incrementat considerablement per

aquestes condicions meteorològiques.
Des d'ara, com que que hi havia aquest
rise tan important d'allaus, vam anar sem-

pre pel bell mig de les valls, sense intentar

sortir-nos de l'itinerari per fer altres cims

opcionals.

A la setena i última etapa, només ens

quedava tornar a la carretera on havíem

deixat el cotxe. Leufòria que portàvem
tots per haver completat aquesta traves

sa amb tant d'èxit es va veure, durant un

moment, minvada a conseqüència d'un

fortuït, molt desagradable, però amb

desenllaç feliç, accident, amb la moto de
neu que es va oferir a estirar-nos a l'últim

tros del recorregut.

Finalment, donem per acabada aquesta
travessa. Va ser una experiència ben

maca, difícil d'oblidar, en què diferents

adversitats, com ara alguns problemes
respecte el material tècnic o certes con

dicions meteorològiques adverses, no

ens van fer enrere alhora de continuar

la travessa, tot aconseguint els cims més
emblemàtics del massís.

Etapes de transició
turisme per Suïssa

Un cop acabada aquesta travessa ha
víem de desplaçar-nos fins a Chamonix

(punt d'inici de la segona travessa). Com

que no havíem perdut cap dia per raó
del mal temps, teníem una mica més de
tres dies per canviar de lloc, durant els

quals vam aprofitar per descansar i re

prendre forces per a la següent travessa.

Aquesta altra part de la nostra estada,
més dirigida cap al turisme i l'intercanvi

cultural amb els diferents cantons de
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Tot pujant al Plz Buin

Suïssa, em donava altes expectatives, ja
que havíem de travessar-la al complert,
d'est a oest.

Suïssa, oficialment la Confederació

Suïssa, és un Estat alpí sense accés al

mar, localitzat a Europa central, i amb

una superfície de 41.285 km2. És una

república federal integrada per 26 can

tons. Limita amb Alemanya, França,
Itàlia i Liechtenstein. Suïssa és un Estat

multilingüe, quatre són-les llengües ofi

cials: alemany, francès, italià i romanx.

El paisatge suís està caracteritzat pels
Alps. De les seves glaceres emergeixen
alguns dels principals llacs, dels quals
vam poder admirar la seva grandesa en

el Vierwaldstâttersee (o llac dels Qua
tre Cantons), Luzernsee, Lac Léman; i

d'altres dels quals només vam sentir el
nom: Bodensee (o llac de Constaça),
Lac de Neuchâtel, etc ...

Vam dormir a Luzern, amb el seu famós

pont de fusta; Grindelwald, en una gite fo

rça confortable envoltats d'un impressio
nant panorama alpí: al davant de la cara

nord de l'Eiger, el Mônch i la Jungfrau;
Fribourg, una simpàtica ciutat medieval; i

Chamonix, capital mundial de l'alpinisme,
on vam acomiadar-nos de IAssumpta que,

per compromisos personals, no va poder
acompanyar-nos a la segona travessa.

Vam consultar l'obligada previsió meteo

rològica a la Maison de la Montagne i com

que era més aviat favorable, vam decidir

començar IAlta Ruta al dia següent. En

l'àmbit dels esquiadors-alpinistes, parlar
de IAlta Ruta sense més té un significat
inequívoc: la travessa amb esquís més

famosa dels Alps i potser de tot el món, la
Chamonix-Zermatt.

Camí del Dreilander-Spitze



Chamonix Zermatt
L'alta ruta per excel·lència
del 9 al15 d'abril de 2009

Potser era aquesta primera etapa la que
em preocupava més, perquè el refugi Ar

gentière està tancat per obres i estem obli

gats a anar fins la cabana (és la forma de
nomenar els refugis a Suïssa) de Trient.
El que volia dir fer una etapa gens curta,
tot travessant un parell de colls de més i

menys dificultat, sense tenir la possibilitat
de començar d'hora, ja que depeníem
dels horaris del telefèric des Grands Mon

tets. l'etapa en si no era molt llarga, però,
davant de qualsevol circumstància adver

sa, meteorològica, d'orientació o d'altres,
es podia convertir, inesperadament, en

una etapa força feixuga.

Per sort el dia era bastant assolellat. Letapa
ens va anar molt bé, tot i que vam tenir

algun problema d'orientació al comença
ment. Durant aquesta etapa vam anar per
un dels passos que poden esdevenir deli-

afortunadament, d'una etapa de transició.

Un cop a la civilització vam agafar el trans

port públic local (bus-tren) per tornar a

calçar-nos els esquís a l'estació de Verbier.

Fem nit en una cabana de la mateixa esta

ció, la qual es transforma, com de la nit al

dia, d'un abarrotat bar de pistes a un refugi
tranquil amb vistes al Grand Combino

Vista de la vall cap a la cabana de Trient, des de la Fênetre de Saleina (1a etapa)

cats segons les condicions del terreny: el
Col de Chardonnet, amb un ràpel que no

va ser complicat, amb l'únic inconvenient

que es convertia en un coll d'ampolla.Amb
un ritme no gaire ràpid, però constant, vam

arribar al segon coll, on vaig sentir una pe
tita eufòria per dintre: havíem aconseguit
aquesta etapa dins l'horari, ja que al cap
de poca estona vam veure el refugi!.

Abans d'adormir-me, vaig tenir un pensa
ment que em va sorprendre i també agra
dar: sabia que al matí següent em tornaria
a calçar els esquís ... el que em feia sentir

segura: era com si el meu nou mitjà de

transport fossin els esquís.

La cabana de Trient està força integrada en

l'entorn, tot i que no és gens petita. Tot just
sortir de la cabana, al dia següent, baixem

per la gelera de Trient, on s'ha de tenir cura

de trobar el pas adequat per a no caure

dins les esquerdes. Vam arribar a la Vall

dArpette, on gaudírem d'una baixada força
llarga i sostinguda, fins a arribar a la mini

estació d'esquí de Champex. Es tracta,

AI dia següent vam poder solucionar un po
tencial problema respecte al material tècnic,
gràcies que ens trobàvem als voltants d'una

gran estació d'esquí alpí. Tot i començar a

fosquejar una mica més tard del desitjat i

que el temps no era gaire estable, vam po
der gaudir d'una etapa força variada amb

la consecució del cim de Rocheblanche, i
una baixada de somni fins a la cabana de
Prafleùri (on vam estar mot a gust). Havíem

decidit pernoctar en aquest refugi per dividir

una de les etapes de IAlta Ruta més difí

cils, no tant per la dificultat tècnica, sinó per
la llargada i desnivell acumulat. En tots els

casos vam encertar de debò per la inestabi

litat del temps i pels mencionats problemes
amb el material tècnic.

excursionisme 21
360



AI dia següent vam contornejar pa
cientment l'embassament de Dix, de

llargada desmesurada. AI final ens vam

decantar, erròniament, molt a prop de la
vorera de l'embassament on la neu esta
va podrida. Just després de remuntar el

Pas du Chat em vaig quedar bocabadada
en percebre el Mont Blanc de Cheilon, el

qual emergeix d'un amfiteatre de gran
majestuositat envoltat per geleres i se

racs. Aquest caràcter glacial resulta im

pactant i serà, a partir d'ara, un panora
ma freqüent en el nostre itinerari.

Des de Dix remuntàrem per una tortu
rada gelera que s'aferra al cim, fins a

arribar a un pas que pot ser molt delicat
si no està ben cobert de neu, ja que el

gel quedaria al descobert, el Mur de la

Serpentine. Abans de fer aquest pas, ja
que el dia és absolutament clar i l'etapa
és relativament curta, aprofitem per
fer una petita pausa (un d'aquells mo

ments, per a mi, en què els sentiments
em desborden i que no s'obliden), tot

deixant passar a tota la tropa de grups
que hi na davant nostre i que alguns
dels seus membres tenen serioses di

ficultats en fer les voltes maria. Així tin

dríem la seguretat que estaríem sols
un cop assoliríem el cim de la jornada.
Passàrem aquest pas d'allò més fàcil i

remuntàrem tranquil-lament cap al Pig
ne dArolla, des d'on apreciem una vista
difícil d'igualar: amb la Dame Blanche,
Matterhorn, Dent d'Hérens, massís del

Monte Rosa, etc.
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AI començament del ràpel al Col de Chardonnet (1a etapa)

Anem baixant tot evitant els seracs a dre

ta i esquerra. La baixada des del Pigne
és d'allò més apoteòsica, de les que no

s'obliden: la neu és excel-lent' La cabana
de Vignettes no la veurem fins ben al fi

nal de l'última pala. Just abans fem una

obligada i entusiasmada pausa per gaudir
al màxim d'aquell espectacle. Finalment

guaitem el refugi, la situació del qual és

esgarrifant.

Aquí de nou, en lloc de fer l'última etapa
de IAlta Ruta tal com indiquen les guies,
molt llarga i amb molt de desnivell, i per
aprofitar al màxim la nostra estada als

Alps, fem una variant. Aquesta variant és

considerada de les més boniques, tant

pel recorregut, com pel salvatge racó (dalt
d'un penya-segat o estimball) on està ubi

cada la cabana de Berto!. Aquesta variant

no surt a les guies, però la coneixia perquè
l'havia feta farà un any.

Sortírem de Vignettes, férem la pujada co

muna amb la ruta clàssica, tot aconseguint
un petit bony molt atraient, que ens estava

dient des del començament que el pugés
sim. Un cop tretes les pells, comencem a

delectar-nos, pels gairebé mil metres de
suau baixada, fins als plans de Berto!.

Allà, vam parar una estoneta tot admirant
l'itinerari que havíem fet els dies anteriors

Pujant pel Mur de la Serpentine (Sa etapa)



amb el Pigne i el Mt. Blanc de Cheilon al
fons i carregant energies per a la llarga, si
nuosa i calorosa pujada que ens espera
fins a la cabana de Berto!. Un cop a dalt
del refugi, després d'haver pujat les úl
times escales metàlliques que hi ha per
a accedir-hi, em vaig sentir privilegiada:
el panorama alpí que ens envoltava era ...

especial; i per la benvinguda casualitat

que estàvem sols (només estàvem amb la

guarda i una companya seva). Ben sopats,
gaudim d'una part important en aquest ti

pus de travessa: les xerrades, sempre inte

ressants, amb gent local de la zona.

Des d'aquest refugi, es poden veure la

Dame Blanche, el Matterhorn i la Dent

d'Hérens, però mai vam arribar a veure'ls

tots a la vegada ... AI dia següent, el

temps era força inestable, que de fet va

anar empitjorant mentre foquejàvem per
l'inacabable gelera que ens uneix amb el
coll de Valpelline (on ens tornaríem a trobar

amb la ruta clàssica). Ens trobàvem a dins

d'aquesta espessa boira quan vam decidir

que el millor era baixar directament a Zer

matt, sense ni intentar dos cims previstos
en aquesta última etapa: la Dent Blanche i

la Tête de Valpelline, els quals els havia fet

l'any anterior i dels que recordo una vista
d'allò més esgarrifant sobre el Matterhorn i

la Dent d'Hérens.

Aquesta estada als Alps ha estat d'una

riquesa extraordinària i potser envejable,
tant pel que fa a aspectes muntanyencs
(ascensions amb més o menys dificultat,
descensos apoteòsics, varietat de pai
satges, magnífica compenetració amb la
resta de companys, etc.), com cultural, lin

güística i social, pel que fa al contacte amb

els diferents països (Àustria i Suïssa en

la seva major part, i França en menor

grau). No hem d'oblidar, ni menysprear,

tampoc el fet que hem sigut sempre ma

joria de dones, pel que vull agrair a en

Jose la paciència que ha tingut, sobretot,
pel que fa al ritme, més o menys lent,
però, en qualsevol cas, el més constant

possible.

,�
.."

....
.,..

Refugi de Dix, amb la pared del Mont Blanc de Cheilon a mà dreta (4a etapa)

Vista del Matterhorn a Cerví, des del Pigne d'Aralia (Sa etapa)
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FITXA TÈCNICA DE LA SILVERETTA

- Situació i accessos: el massís de la Silveretta està situat entre els

lander austríacs del Tirol i del Voralberg, i la Baixa Engandina, al can

tó suís dels Grissons. Accés habitual travessant Suïssa per Genève
i Zuric.h I'entrada a Àustria es fa per Feldkirch, on s'agafa l'autopista
en direcció a Innsbruck. Passat el túnel de IArlberg, a 6 km abans de

Landeck, hi ha la desviació que en 23 km porta a Ischgl.

- Cartografia: Alpenverein Karte núm. 26, Silverettagruppe, E:

1 :25.000 (amb itineraris d'esqul),

- Telèfons i adreces webs: cal marcar el 00 (internacional) + 43

o 61, segons sigui Suïssa o Àustria + número (amb el O només si

es truca des del mateix país). Es poden reservar tots els refugis
via correu electrònic

- Dificultat i material: el recorregut bàsic es considera poc
difícil sense altres complicacions que les d'anar pel damunt de

geleres, tot i que hi ha cims que en pujar-hi, el nivell augmen
ta a bastant difícil. Per fer el recorregut complet es recomana

portar piolet, grampons, arnès, material d'assegurança i corda
d'ús col-lectiu.

- Època aconsellable: de primers de març a primers de maig,
que és quan trobarem els refugis guardats.

ETAPES

Pujada al Heidelberghütte (2.264 m) des d' Ischgl, amb l'ascensió al Plz da Val Gronda 3h 50 min 412 1012

Breite Krone (3.079 m) i travessa al Jamtalhütte (2.165 m) 4h 915 1.014

Augstenberg Nord (3.228 m) des del Jamtalhütte 5h 50 min 1.200 1.200

Dreilànder-Spitze (3.197 m) i travessa al Wiesbadenerhütte (2.443 m) 5h 20 min 1.080 802

Piz Buin (3.312 m) i travessa al Sivrettahaus (2.341 m) 6h 5 min 925 1.027

Descens fins a Wirl (1.624 m) 3h 20 min 43 1.250

HORARI
DESNIVELL

PUJADA(m)

I

DESNIVELL

BAIXADA(m)

FITXA TÈCNICA DE LA CHAMONIX-ZERMATT
- Situació i accessos: el punt de partida és Argentière, poble
de l'extrem oriental de l'Haute-Savoie (França), situat a 10 km de
Chamonix seguint la carretera de Martigny que va pel coll deis
Montets. l'accés habitual és per Valence, Chambéry, Annecy i
Chamonix (autopista). L.:arribada és a Zermatt, a la part més meri
dional del centre del Valais (Suïssa). El retorn a Argentière es fa
amb tren, fent transbordament a Visp i Martigny, amb una dura
da d'entre tres i quatre hores.

- Cartografia: Carte National Suisse, fulls núm. 282 S (Martigny)
i 283 (Aralia), E: 1 :50.000 (amb itineraris d'esquí).
Service Topographique Suisse, fulls núm. 5003 (Mt Blanc-Gran

Combin) i 5006 (Zermatt und Umgebung), E: 1 :50.000.

Carte National Suisse, fulls núm. 1345 (Orsières), 1346 (Chan
rion), 1347 (Matterhorn) i 1348 (Zermatt), E: 1 :2.5000.

Cartografia suïssa a escala 1 :25.000 a la web www.swissgeo.ch

- Dificultat i material: poc difícil pel que fa a nivell tècnic, però
es requereixen unes bones condicions físiques, sobretot pel que
fa a l'alçada, ja que hi ha dues etapes molt llargues i amb desni
vells importants. El nivell de dificultat augmenta de seguida da

vant de qualsevol problema meteorològic, en especial si la traça
no està ben oberta o en geleres amb passos complexos, el que
exigeix una bona experiència d'orientació en l'alta muntanya. Cal

portar piolet, grampons, arnès i cordino d'ús col·lectiu.

- Època aconsellable: de mitjans de març a mitjans de maig,
que és quan trobarem tots els refugis guardats i millors condi
cions de neu.

- Telèfons: cal marcar el 00 (internacional) + 33 (França) o 41

(Suïssa) + número (amb el O només si es truca des del mateix

país). No deixen reservar els refugis via correu electrònic, s'ha
de trucar a tots ells.

ETAPES HORARI
DESNIVELL

PUJADA(m)
DESNIVELL

BAIXADA(m)

Pujada al refugi d'Argentière (2.771 m), des d'Argentière (1.257 m). 2h 10 min 171 697

Coll de Chardonnet (3.323 m), Fenêtre de Saleina (3.261 m) i travessa al refugi Trient (3.170 m). 5h 30 min 866 467

Coll dels Ecandies (2.796 m) i descens a Champex (1.498 m). Pujada al refugi Mt Fort

(2.457 m), des de Le Chable (821m). 4h 50 1.624

Roseblanche (3.336 m) i travessa al refugi Dix (2.928 m). Aquesta etapa es pot dividir en dos,
dormint al refugi de Prafleuri. 9h 30 min 1.600 1.129

Pigne d'Arolia (3.796 m) i travessa al refugi de Vignettes (3.258 m). 4h 05 min 910 678

Tête de Valpelline (3.802 m), Tête Blanche (3.724 m) i descens a Zermatt (1.606 m).
Aguesta etapa també es pot dividir en dos, dormint al refugi Bertol. 10h 15 min 1.663 3.215
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Quan s'arriba a Lescun es gaudeix d'aquesta bonica panoràmica

Text i fotografies de Joan Guasch i Murtra

La iniciativa de dissenyar rutes excursio
nistes unint refugis és força habitual d'uns

anys ençà. Probablement, els qui llegiu
aquest article en deveu haver sentit a par
lar, o potser heu realitzat alguna travessa
com ara Carros de Foc, la Porta del Cel,
Estels del Sud, o qualsevol altra.

La Senda de Camille -Camille és el nom

d'un dels darrers exemplars d'ós bru au

tòcton dels Pirineus- és una ruta circular

que uneix sis refugis entre els vessants

nord i sud dels Pirineus occidentals. Es

pot fer començant en qualsevol dels re

fugis i anant tant en un sentit com en

l'altre.

La manera "oficial" de realitzar aquesta
ruta té un reglament específic i també
un preu, que actualment és de 30€ i

que inclou la tramitació de la reserva

dels refugis escollits dia a dia i dels ser

veis desitjats, a més del lliurament, en

el primer refugi, d'un mapa específic de

la Senda de Camille, d'un sac llençol,
d'una brúixola i d'una cartolina per a im

primir el segell de tots els refugis pels
quals passa el recorregut. És obligatori
passar per tots els refugis, però no cal

pernoctar-hi ni efectuar cap mena de

despesa. El fet d'acabar la ruta amb el

segell de tots els refugis dóna dret al

premi d'una samarreta específica de la

Senda de Camille. Òbviament, la tra

vessa també es pot fer per lliure.

Normalment, la Senda es fa en sis eta

pes, d'un refugi cap a l'altre, i no té cap
dificultat especial; és un recorregut apte
per a qualsevol excursionista mínima
ment preparat tant físicament com en

coneixements d'ús del mapa i orientació.
No hi ha una senyalització específica.
Hi ha trams que coincideixen amb algun
GR o PR, amb IARP -Alta Ruta Pirenai
ca- (en el mapa HRP); al vessant sud,

coincideix bastant amb senders de la
Xarxa de Senders del Parc Natural dels
Pirineus Occidentals, marcats en verd i

groc. També es troba alguna marca de

color blau imitant la petjada de l'ós.

AI vessant nord, de pendents moderats i

prats verds en els quals pasturen multi
tud d'ovelles, sorprèn la intensa activitat
ramadera durant l'època estival. Veurem
nombroses cabanes ben conservades i
situades, a vegades, en altures conside

rables, entre 1.600 i 1.900 m, habitades

a l'estiu per pastors dedicats a atendre
les ovelles i a elaborar formatges. El

vessant sud, molt més sec i esquerp, és
un paradís calcari de gran bellesa.

Si voleu fer la Senda de Camille, no us

deixeu la màquina de fotografiar ni la ba
teria de recanvi; i la targeta-de memòria

que tingui prou capacitat, perquè us esc

peren uns paisatges extraordinaris.

excursionisme 25
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la atapa
Alberg Aysa [SomportJ- Refugi Arlet

Creuem el port de Somport i anem cap a

uns garatges que hi ha a la dreta de la ca

rretera, tot seguit davallem per un sender
fins a l'aparcament de les pistes d'esquí
de fons; el travessem i, després d'un curt
tram de carretera, en el primer revolt,
prenem a l'esquerra un altre sender p,el
qual baixem fins al Centre Pastoral. Es
el lloc on els ramaders es reuneixen per
comerciar o intercanviar. Tornem a la ca

rretera i, passats uns cent metres, en un

revolt, prenem una pista a l'esquerra cap
a una granja, la cabana de Pacheu. Per

un camí indicat "Cuasiat GR 11'; ens en

dinsem en el bosc de Sansanet. Trobem
diverses cruïlles i cal estar atents, veiem

marques molt velles de IARP (blanc, ver

meil, blanc) i no les hem de perdre. En

una petita clariana del bosc, girem a la
dreta cap a Val dAspe. Passem per la ca

bana d'Escuret: hi ha una font. Seguim les

indicacions d'Espelunguère. Travessem

el bosc de Borce; el pic Malpetres queda
a la nostra esquerra. Arribem a uns prats.
Davant nostre, a l'oest, veiem tota la vall i

el pas d'Escalé; el Mallo d'Espelunguère,
el tenim al sud. Creuem el barranc
d'Escalé i seguim una pista que puja en

diverses llaçades retallades per un co

rriol, s'enfila pel bosc d'Espelunguère i
s'acaba. Comença aquí un sender molt
costerut. Passem per uns plans on hi ha
la cabana Grosse i continuem amunt cap
al coll de Lapachouaou. Girem a ponent,
travessem la muntanya de Banasse cap
a una ampla collada després de la qual ja
veiem l'estany i el refugi dArlet.

2a atapa
Refugi Arlet - Càmping de Lescun

Continuem per IARP davallant cap al nord

oest fins a la cabana de Lapassa i, tot se

guit, remuntem el coll de Saoubathou. El

pic dAnie (2.504 m) guaita per sobre de
les carenes més properes. Flanquegem
la capçalera de la vall de Labadie, pas
sem pel Portillo de la Cunarda, on una

placa del "Chemin de la Liberté" recorda
els qui transitaven per aquest indret en

altres èpoques: refugiats, exiliats, perse
guits, contrabandistes ... Tenim un magní
fic panorama sobre la vall de Guarrinza i
el Castillo dAcher, just al davant, amb una

coloració especial, de tons rogencs que
contrasten amb el verd i el blanc de muralla
de roca calcària que envolta el cim i li dóna

aquest aspecte de fortalesa. Més lluny, el
Bisaurín, el Peñaforca, el Lenito i la Serra
dAlano. Per allí passarem d'aquí un parell
de dies. També es veuen el Chipeta i el
Quimboa, i molts altres. Cap a llevant, dis

tingim el Midi d'Ossau. El recorregut d'avui
és tot un espectacle.
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La implacable i espectacular serra d'Alana

D'esquerra a dreta: el Bisaurin, el Castillo d'Acher, el Peñaforca, la serra d'Alana i el Chipeta Alto

Més o menys carenejant, arribem al port
d'O Palo, on girem a la dreta per dava
llar al nord cap a les cabanes de Bonaris
-font- i fins al riu Labrénère; el creuem pel
pont d'itchaxe i aviat trobem una pista
de reble, asfaltada més endavant, per la

qual fem cap a Lescun. Des del poblet de
Lescun, val la pena allunyar-se en direc
ció nord-est fins a un mirador amb una

taula d'orientació i gaudir del magnífic
paisatge que envolta aquest petit poble.
Davant nostre, a ponent, destaca la co

lossal mola rocosa del Billare (2.309 m)
i la vall dAnsabère amb el teló de fons

que formen els cims de Pene Blanque,
la Mesa de los Tres Reyes, el Petrache

ma, les Agulles dAnsabère, el Sobarcal,
IAcherito ... Tot plegat, una autèntica me

ravella.

3a atapa
Càmping de Lescun - Refugi do Linza

Anem en direcció sud-oest per la vall
dAnsabere; primer, per carretera i, des

prés, per pista, fins al pont de Lamary.
Creuem el riu i, per un camí entre exube
rants boscos, prats i riuets, fem cap a les
Cabanes dAnsabère, amb una font a la
vora. t'indret és preciós. Omplim les am

polles perquè ja no trobarem aigua fins
a arribar a Linza. Remuntem el xaragall
de la dreta, apropant-nos a les gegants
Agulles dAnsabère, i assolim el coll de

Petrachema. Des del coll, davallem en

direcció oest; al principi, per un corriol

perdedor. Aviat ens decantem cap a

l'esquerra de la fondalada. Travessem un

paisatge pedregós i esquerp, descarnat,
decorat amb alguns exemplars de pi ne

gre. Després de Las Foyas del Ingeniero,
passem un prat recobert de flors i entrem
en un espès bosc de faigs, passat el qual
anem a parar a una pista; la seguim a

l'esquerra durant 1 km aproximadament
i l'abandonem per continuar per un sen

der a la dreta, entre el bosc. Passem vora

una àrea d'esbarjo i arribem al refugi de
Linza.

4aatapa
Refugi de Linza - Refugi de Gabardito

Aquesta és l'etapa més llarga i dura de
la Senda de Camille, no només pel des
nivell, sinó també pel mal estat d'alguns
senders pels quals discorre.

Per carretera, anem en direcció sud fins
al càmping de Zuriza i girem a l'esquerra
per la pista del barranc de Petraficha
fins a Taxeras. A l'altre costat del ba
rranc s'eleva, implacable i espectacular,
la Serra dAlano. Creuem el barranc i

continuem per una pista. Quan som per
sobre d'una granja, veiem un arbre so

litari; abandonem la pista per dirigir-nos
directament cap a aquest arbre. El sen-



Capçalera de la vall de Lavadie. A l'esquerra el pic d'Anie i la immensa mola rocosa del Billare

der ens du a l'únic pas de la serra, IAchar
dAlano.

Un cop a dalt, travessem uns grans plans
ondulats recoberts d'herba; veiem a prop,
a l'esquerra, una petita cabana de re

cent construcció; ens dirigim al sud vers

l'Estret dA Ralla. Davallem per un sender

molt malmès i pedregós, passem vora un

refugi forestal i, més avall, arribem a una

pista. La seguim en un curt tram fins a

trobar, a l'esquerra, el sender PR HU-22,
pel qual ascendim a través d'un bosc,
primer de pins i després de faigs amb el

tronc retorçat per causa de les nevades

de quan eren joves, fins al coll de Lenita

Baxo.

AI nord, admirem la superba serralada
calcària del Peñaforca i rumiem si no ens

hauríem pogut estalviar de baixar l'Estret
dA Raila -600 m- per tamar a pujar fins
al coll de Lenita Baxo -500 m- passant
pel Peñaforca i el coll de Lenita. El mapa
senyala un sender. Però aquests són in

drets desconeguts i no val a aventurar

se, menys encara veient la immensa

muralla de roca que hauríem hagut de

travessar. Des del coll, es veuen cap a

l'est la Punta dAgüerri i el Bisaurín, i el
coll de Lo Foratón al fons. Per allà passa
rem demà. També veiem el final d'etapa
d'avui; ja només ens cal baixar 700 m fins
a la carretera d'Oza i tornar a pujar 450

m fins al refugi de Gabardito. No pas res

que no es pugui fer!

Per un sender molt perdut, entre boixos,
baixem cap a la borda Chiburro. Quan
ens hi apropem, surt un gos bordant i tot

seguit, el pastor. ¿Qué hace usted por
aquí? ¿Cuidando las ovejas? Li pregun
to. Respon textualment: Sí, subo cada

día. Ayer estaban todas esparcidas por
ahí arriba, hoy están todas recogidas
aquí detrás. Parece que habrá tormen

ta. GLUPPSSSS!!! Tot el dia que fa sol
amb núvols més a menys amenaçadors,
i ni una gota. Fa uns anys em creia més
els pastors que els meteoròlegs. Amb

Refugi de Lizara. L'Achar de Catiellas al fans.
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aquesta previsió, la conversa s'acaba
aviat. Continuem avall i anem a petar a

una pista pedregosa, diria que infernal,
que baixa a sac durant uns 400 m de

desnivell fins a la carretera de Ciresa a

Oza. Durant la baixada per aquesta pista,
hem vist un sender PR que també va a

parar a la carretera. Ens han dit que és

millor, encara que vagi fent esses. De fet,
el mapa marca la Senda pel PR i no pas
per la pista.

Un cop a la carretera de Ciresa a Oza,
anem una mica cap al sud fins a una

cruïlla i girem a l'esquerra per la carretera

de Gabardito. Creuem el riu Aragón Su
bordán i aviat enfilem un GR, el qual puja
fort tot retallant els revolts de la carretera.

A mitja pujada trobem una font i una bas

sa: és l'indret idoni per a refrescar-nos.

Entre sol i núvols -però ni una gota- arri

bem, per fi, amb les cares somrients, al

refugi de Gabardito. Quant més dur és el

camí, més dolça és l'arribada.

Després d'una bona i merescuda dutxa,
i mentre prenem una cerveseta tot picant

alguna cosa, de cop i volta tot s'enfosqueix
i cau una tempestat de llamps, trons,
vent, aigua i pedra. Si ens hagués agafat
pel camí, ens hauria deixat ben arreglats.
Mira si tenia raó el pastor! I les ovelles!

5a etapa
Rofugi Gabardito - Rofugi mara

Si ahir vam tenir l'etapa més llarga i dura,
avui ens toca la més fàcil i curta. El dia
s'ha llevat gris i humit, amb boires arra

pades a les muntanyes i esteses per les
valls.

Des del refugi de Gabardito, la Senda va

en direcció est per les pistes d'esquí de
fons i després per sender cap al salt dA
Biella. Passem arrecerats a la roca sobre
el barranc dAgüerri i, més enllà, el sender
es bifurca: el lloc és bonic. Prenem el de
la nostra dreta tot guanyant alçada cap
als plans de Dios te Salve. Si no estigués
núvol, veuríem el gegant de la regió, el

pic Bisaurín. Passem un parell de caba-

Plans de Dios de Salve

nes i, des del pla dÁniz, cap a l'esquerra,
iniciem la pujada vers el coll de Lo Fora

tón. Canviem de vessant i baixem sense

cap entrebanc cap al refugi de Lizara.

6a etapa
Rofugi Uzara - Somport

Retrocedim uns 400 m pel mateix camí

pel quàl vam arribar ahir. Prenem un sen

der a la dreta, passem a la vora d'un petit
refugi i ens endinsem a IAchar de Catie

llas, una vall estreta i caòtica entre altíssi
mes parets de roca. Passem pel refugi de
Vernera i arribem a un gran pla verd molt
bonic: el Paül de Vernera. Girem a l'est

per atènyer, a 2.115 m, el port de Vernera
i entrar a la vall d'Os Sarrios. Recober
ta d'un mantell verd al mig i tancada al
sud pel circ d'O Ibón, aquesta vall és una

de les meravelles del recorregut d'avui.

A l'altre costat, veiem un ramat d'isards.
Recorrem la vall per l'esquerra, però, si
està molt entollat -i passa sovint-, és pre-
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El pie d'Anie guaita per sobre de les carenes



El Castillo d'Acher. La muralla calcària que l'envolta per la part superior li dóna aquest aspecte de fortalesa

ferible anar per la dreta, encara que no hi

hagi camí, perquè al final la vall s'ha de
travessar i allí es forma un petit estany.
Des d'aquest punt, girant la vista enda

rrere, el panorama és paradisíac.

Per sender pedregós, baixem cap a

l'estany d'Estanés. Enllacem amb el GR

11, voregem l'estany per la dreta -sense

baixar fins a l'estany- tot girant a l'est per
atènyer el port d'Estanés. Trobem mar

ques de IARP. El sender, molt erosionat,
continua baixant en direcció est. Arriba
un punt en el quaiiARP i el GR 11 se se

paren. Seguim el GR 11. Anem al sud de
cara a l'admirable circ dAspe. Entrem en

un bosc de faigs, creuem el barranc dAspe
i anem vorejant la Golocha d'Esper -un

puja-baixa bastant enutjós- en direcció al

port de Causiat, a l'altre costat del qual
hi ha les pistes d'esquí de Candanchú.
No cal arribar al port; una mica abans, la
Senda gira a l'esquerra. Amb prou feines
es veu camí, però hi ha estaques amb

marques de colors verd i groc i marques

d'aquests colors en algunes pedres: les

seguim. Remuntem entre uns cimets de
1.700 m, travessem uns plans, passem

per IAlto de Santa Cristina -magnífiques
panoràmiques a totes bandes- i davallem

cap a Somport.

Només ens cal segellar la cartolina per
darrera vegada i, amb il-lusió, recollir el

premi: la samarreta de La Senda de Ca
mille.

Ha arribat el moment de penjar les botes.
Això és un dir, perquè ben segur que als

Pirineus encara hi tenim molts indrets bo

nics per descobrir,
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RECUPERAR VIES A MON,.SERRA,.
,.ORREN,. FONDO I SAN,.A CA,.ERINA
Text i fotografies de Lluís Tirado

Aquest any la UEC d'Horta està de celebració: fa 75 anys del seu naixement! Per cetebrar-he vàrem

confeccionar un calendari d'activitats, de manera que tothom pogués participar i del qual forma part
l'activitat que us ressenyem. Mes a mes, hem muntat des d'una expedició al Manaslú fins un sopar de

gala que serà l'acte de cloenda.

Caos de blocs a l'entrada Torrent Fondo

Aquest novembre tocava anar a netejar
un camí o reequipar una via d'escalada o

un barranc a Montserrat. Durant tot l'any
hem anat fent sortides a Montserrat per
analitzar quin camí seria l'escollit. Per sor

presa (grata) nostra cada cop que sortíem
a reconèixer un camí (canal dels Micos,
travessa de Frares, travessa dAgulles ... ),
aquest estava perfecte, amb cordes no

ves. Després vàrem saber qui havia anat

fent aquesta meritòria feina: la gent del

Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Això reduïa la nostra recerca a les vies
d'escalada i torrents, ja que era l'àmbit

que segons el Patronat quedava fora de la
seva responsabilitat.

Coincideix també que aquest mes de se

tembre, Montserrat va patir aiguats que va

ren fer mal. Així a la Ferrada de les Dames

l'aigua es va emportar preses artificials i
fins i tot un cable d'acer del segon tram,
això ja ho arreglava el seu equipador: en

Joaquin Olmo. AI Joc de l'Oca l'aigua havia
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Per aquí puja la via d'escalada Maria
Antònia Simó

torçat les varetes de la zona del caos de
blocs, emportat cordes i enterrat cadenes,
però arreglar això tenia una' complicació
que no podíem assumir.

La història del barranquisme a Montserrat
és recent. Clar que els escaladors han utilit
zat els barrancs des de sempre per pujar o

baixar de les roques, però no com activitat

esportiva independent. Pensem en el més
clàssic dels barrancs montserratins, el Joc
de l'Oca, no va ser baixat i divulgat pel ma

trimoni d'en Josep Maria Torras i la seva

muller Anna Pallejà, fins a començament
de la dècada dels 60 del passat segle.
Lesclat dels barrancs i de les ferrades no

arribà fins a començament dels 90 amb la

inauguració de la Ferrada Teresina, cons-

Canal barrinada

truïda l'any 1993 per IAntonio G. Picazo.

La Ferrada Teresina fou la primera ferra

da de Catalunya. Abans de l'equipament
d'aquesta ferrada, a diversos indrets po
díem trobar clavilles, ganxos ... mai graons
ni cable de vida. I evidentment a les boti

gues de muntanya no tenien per vendre

cap material específic, com per exemple
les cintes dissipadores.

És també als hiverns dels anys 90 quan
Antonio G. Picazo busca l'escalfor de la
cara sud de Montserrat. Passejador soli

tari, incansable i enamorat de Montserrat

com pocs, va sentir parlar que el Torrent

Fondo és el més llarg del massís. S'hi
acosta i descobreix un camí abandonat

entre les bardisses. En un tomb d'aquest
camí, troba mig enterrats un carreu de

pedra, potser d'alguna construcció mal

mesa en la Guerra del Francès. El camí

porta al cim, allargat i amb personalitat
pròpia de les Garrigoses. El cim és un

bon lloc per menjar una poma i contem

plar el paisatge. Queda entre el Torrent

Fondo i el que baixa de Santa Cateri
na. És sorprenent que ningú no hagués
pensat encara de fer-ne una combinació.

Potser és que t'has de fer gran per apar
car les escalades de grans parets i trobar

els racons i les vistes de la muntanya.



Des de llavors IAntonio agafa en adopció
aquests torrents orfes i els comença a

mimar, recupera i neteja camins (treball
que també fa de forma completament
altruista IAntonio Tejero que ha dedicat

part de la seva vida a arreglar els camins

i les fonts de la seva muntanya preferi
da). Aquest treball l'acabà dues setma

nes abans de les inundacions del mes

de juny de l'any 2000. Després torna a

començar. I recomana, a tothom que li

pregunta, que faci aquesta combinació

de gran bellesa.

Està clar que els barrancs escollits per
arreglar serien el Torrent Fondo i el de San
ta Caterina. El dissabte 6 de novembre,
férem una sortida exploratòria per veure'n

l'estat i saber el material de què ens ha
víem de proveir. Aquest dia aprofitàrem per
pujar pel Serrat dels PeQitents tot grimpant
fins a la Miranda de la Magdalena (com
binació molt recomanable per completar
el dia). El dissabte següent, dia 13, vàrem

anar una colla reduïda a arreglar-lo, vàrem
anar pujant i podant al mateix temps que
anàvem canviant totes les cordes, que en

els vint ressalts de 4 fins a 25m que ens

vàrem trobar, semblaven ja caducades. En
total vàrem canviar 120 m de corda estàti
ca de 10,5 mm.

La ressenya tècnica dels barrancs es pot
trobar de forma individual en l'excel-lent

llibre Canals equipades, vies ferrades

i altres racons equipats del Parc Na
tural de Montserrat, escrit per Lídia III i

Ivan Fernández i editat per les Publica

cions de IAbadia de Montserrat. També

i més romàntica és la descripció que fa el

mateix Picazo en el seu llibre Montserrat,
ascensiones de Leyenda i traduït del cas

tellà diu:

':4questa combinació es tracta d'un recorre

gut que permet una altra visió de Montserrat,
a part que amplia la llista de les activitats per
als que els agradi de divertir-se amb els re

correguts que estan entre l'excursionisme i

l'alpinisme. Un altre dels al·licients d'aquesta
complexa excursió, que ràpidament fuig del
sender transitat, és que uneix els trams més

abruptes de dos canals a través d'un sen

der d'abans, que visita la bonica cimera de
les Garrigues, i pròxima al tram final, passa a

escassos metres de l'enigmàtic ull triangular
del pont de Collbató.

Per realitzar el recorregut se surt del pàr
quing de les coves del Salnitre en direcció al
monestir. Tot just s'ha fet un quilòmetre quan
en traspassar una tancada corba es troba

I'encaixonament entre verticals i llises parets
de l'inici del torrent Fondo. Possiblement

aquest pas sigui el més bonic de tot el re

corregut,ja que es fan els primers 12 metres

escalant en semitécnica de xemeneia i do
minada la zona superior per uns blocs que
barren el pas, formant a la sortida un túnel
interior pel que hem de introduir-nos, esca

lada de l/ - 11/ . AI final hi hà un cable curt,
passant-li una cinta en pla ferrada, salvem el

pas situant-nos davant els ressalts del torrent.

Superat aquest tram, a continuació vénen

tres curts salts d'aigua, aquests se superen
amb l'ajuda de cadenes, cordes i grimpant
una mica també. Aquells que desconeguin
la tècnica de la grimpada pels torrents que
s'abstingui'n de pujar. Superat aquest bonic
tram inicial, entrem al llit del torrent Fondo,
molt ben excavat entre parets.Cal seguir-lo
fins que topem amb un altre salt curt d'aigua
de 4 metres, difícil, però abans hi ha un des
viament per si volem evitar aquest salt i el

que ve, que és molt bonic i vertical, d'uns
8 metres. Aquest sí que sol estar equipat
amb corda. A continuació ve un altre curt

estrenyiment de 4 metres. Se supera esca

lant en xemeneia. Continuant torrent amunt

amb molt còmode progressar trobem l'últim
i curt ressalt, difícil, però divertit, i que es pot
evitar caminant per la dreta. Aproximada
ment als 45 minuts de la nostra partida, en

unes marques blaves, ben visibles, i també

senyalitzada amb fita a l'esquerra de la llera
es troba el desviament, que en uns 15 minuts
de pujada ens deixa, primer en un coll i, des

prés, al cim del Serrat de les Garrigoses. Uns
200 metres abans d'arribar al cim trobem a

mà dreta un trencall que porta al camí del
monestir: no s'ha d'agafar. El cim de bona

panoràmica és estret i allargat.

Des d'aquest cim a un altre has contemplat
el paisatge, l'has vist cent vegades, però de
nou tornes a descobrir detalls com acabats
de posar i que mai abans havies observat.

L'equip
Des del cim central del Serrat de les Garrigo
ses, 781 m (al sud-est) queda el cim principal,
de 795 m), tornes a baixar al coll i descens pel
vessant sud, de cara a Collbató, el camíbaixa

al principi en ziga-zaga i, després de llarga tra

vessia cap al sud-oest, ens deixa al torrent de

Santa Caterina, ampli i ben encaixonat, com el

Fondo. Baixant, al poc trobem un curt ressalt
de 6 metres, ràpel. Després en ve un altre de

25 metres, salt d'aigua vertical, a continuació

segueixen altres cinc salts d'aigua entre 10 i
20 metres, combinats amb alguna desgrimpa
da. Després de l'última desgrimpada, el bere
nador ens quedarà a uns 400 m, i poc abans

d'arribar es creua un camía mà esquerra. Se

guint, en uns 10 minuts ens deixa al pàrquing
de les coves, però abans es passa per la pro
funda Cova Gran, d'interessant visita.

Aproximació: vessant Sud de Montserrat.

El pàrquing de Coves del Salnitre es troba

poc després de l'inici de la carretera que
de Collbató porta a Monistrol.

Material: els dos torrents estan sees, cal

portar corda de 50 metres i el necessari per

rapelar. En el recorregut s'inverteixen unes 3
hores:'

Per finalitzar, només recordar que aquests
itineraris poden canviar, per exemple per

culpa de les pluges. És millor fer-los en sec.

I no anar-hi en grups molt nombrosos.

Que ho gaudiu!

Cim Serrat de les Garrigoses

excursionisme 31
360



Vitaly Abalakov
I' amic dels Friends Manel Canales

En el món de l'escalada en gel sovint

s'utilitza I'abalakov, un enginyós sistema

per fer assegurances, reunions o ràpels
amb el qual s'evita l'abandonament de
material costós. Es tracta de fer un pont
de gel amb l'ajuda d'un cargol. Cal fer 2

forats que convergeixin en forma de "V".

Posteriorment, i amb l'ajut d'un ganxo, es

passa un cordino al qual, finalment, se

Ii fa un nus. Vitaly Mijáilovich Abalakov

(Yeniséisk 1906 - Moscou 1986) fou un

alpinista i enginyer d'origen siberià con

siderat per molts el pare de l'escalada

a l'antiga Unió Soviètica. Era germà de

l'escultor i alpinista Evgeniy Abalakov

que realitzà la primera ascensió a I'lsmail

Samani (abans pic Comunisme, 7.495

m) a la serralada del Pamir. Durant molts

anys Vitaly fou director d'un important
laboratori de recerca i desenvolupament
d'equipament esportiu, on creà un gran

nombre de nous aparells. En el camp
de l'escalada i l'alpinisme, a més de

I'abalakov, inventà encastadors, claus,
cargols i ganxos de gel, grampons de ti

tani i autobloquejadors. De fet, els friends

creats pels escaladors americans Greg
Lowe l'any 1973 i Ray Jardine el 1978

s'inspiraven en un encastador de lleves

inventat anys abans per Abalakov. També

ideà tècniques de control del rendiment

esportiu com, per exemple, l'anomenat
test d'Abalakov per mesurar la força de
les cames en els salts, que s'utilitza en

esports com el bàsquet. D'entre les seves

ascensions destaquen les primeres abso

lutes a muntanyes del Caucas, com les

cares nord del Dykh-Tau (5.205 m) i del

Ullu-Tau (4.207 m), o la cresta que uneix

els pics de Gestola (4.860 m) i el Skhara

(5.183 m) a la paret del Bezengi. També
realitzà primeres a cims d'altres zones

Covo II (Agrupació Hipermètrica Pirinenca)

Família: Equidae
Espècie: Eguus cabal/us

com la nord del Ibn Sina (abans pic Lenin,
7.134 m) al Pamir o el Jengish Chokusu

(o pic Pobeda 7.439 m) a la serralada del

Tian Shan. Malgrat que a l'any 1936 se

li hagué d'amputar part d'un peu, com a

resultat de les greus congelacions que va

patir durant l'ascens al pic de Khan Ten

gri (7.010 m) al Tian Shan, adaptà la seva

forma d'escalar a aquesta discapacitat, i

es mantingué actiu liderant expedicions i

exercint, a més, d'instructor de muntanya.
Escrigué diversos manuals d'escalada i lli

bres de temàtica alpinística.

Lluís Catasús

El cavall és un mamífer ungulat, herbívor,
quadrúpede i de coll llarg i arquejat. A la
femella del cavall se l'anomena egua i als

exemplars joves poltres.

Durant l'Eocè, fa 55 milions d'anys, vivia
un petit mamífer herbívor d'entre 20 i 40
cm d'alçada amb quatre dits a les extremi
tats anteriors i tres a les posteriors acabant
cadascun en una ungla. Aquesta espècie,
coneguda com Hyracotherium (o Eohi

ppus), és l'antecedent de tots els membres
del gènere Equus. L'evolució posterior va

fer incrementar gradualment l'alçada de

l'animal i perdre els dits fins a fer-se mo

nodàctil. Més endavant, aquest dit es va

endurir fins a formar el casc o peülla del
cavall actual. Els humans començaren a

domesticar els cavalls cap el 4000 abans

de Crist. Avui en dia la majoria dels cavalls
estan domesticats però encara resten po
blacions de cavalls salvatges, com el de

Przewalski, i altres que viuen en llibertat

però que descendeixen d'avantpassats
domesticats.

Actualment hi ha més de 300 races de ca

vall i segons el seu temperament es divi

deixen en tres categories: cavalls de "sang
calenta", de temperament nerviós, amb ve

locitat i resistència; cavalls de "sang freda",
de temperament molt tranquil com ara ca-
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valls de tir, adaptats per un trebalilent i dur;
i els cavalls de "sang càlida o tèbia", fruit
d'encreuaments entre els grups anteriors,
tranquils, dòcils, àgils i lleugers. També es

poden separar pel seu port en tres cate

gories: els pesats o de tir que pesen més

de 650 kg, grans, forts que s'empren per
a les tasques del camp; els lleugers o de
sella que pesen menys de 650 kg, estilit
zats i ben proporcionats que s'empren per
muntar (salt, carreres, passeig, etc.); i els

miniatura, que són molt petits.

L'Agrupació Hipermètrica Pirinenca (AHP)
és una població heterogènia de cavalls
distribuïda pel Pirineu i Prepirineu cata-

là No es pot definir com a raça i per això
s'anomena Agrupació. Són cavalls pesats
o de tir de morfologia biomètrica dispar.
La importació continuada, des dels anys
20 del segle XX, d'animals de races forà
nies per a la producció de carn, va afectar
la raça genuïna catalana, que era de port
lleuger o de sella, i va acabar per extingir
Ia. Desaparegut el cavall Català aquesta
agrupació, fruit d'aquest mestissatge mul

tiètnic, constitueix la única població autòc
tona catalana. Són animals molt ben adap
tats al medi muntanyós, de temperament
tranquil, però vigorosos i amb bona fertilitat

i notable longevitat. S'exploten principal
ment per a la producció de carn.



-RETALLS DE
Marmolada

la reina de les Dolomites

f

Eduard Soler

Des que el cim del Mont Blanc fou assolit

el 1786, la por als territoris glaçats i des

coneguts dels Alps anà disminuint en la

mateixa proporció que augmentava la cu

riositat per explorar aquell massís immens
i verge. Tant és així que ben entrat el segle
XIX ja s'havien trepitjat un bon nombre de

cims de més de quatre mil metres, gràcies
a un material que evolucionava de pressa
i que permetia escalades cada cop més
difícils. Mentrestant, però, un altre mas

sís no menys important situat ben a prop
d'allà, al Tirol, passava desapercebut als
ulls deis alpinistes: les Dolomites.

Les primeres referènciés escrites sobre

les Dolomites a Montes Pallidi, com se les
coneixia fins aquell moment, corresponen
al paisatgista Albanis Beaumont que des

cobrí la zona al 1786 durant un viatge en

què acompanyava el duc de Gloucester.
Les impressions de Beaumont foren pu
blicades en el llibre Travels through the
Raethian Alps i il·lustrades amb dibuixos

de l'autor. Un parell d'anys més tard el

mineralogista i' estudiós de la geologia
alpina Déodat Tancrêde de Dolomieu féu

un viatge a l'Alto Adige durant el qual re

collí mostres de les particulars roques que
constitueixen el massís. Enviats alguns
fragments a Ginebra per al seu estudi, el

professor Nicolas Théodore de Saussure
descobrí que es tractava d'un tipus de

pedra calcària amb traces de magnesi,
mai vista fins aquell moment. Dolomieu

proposà que anomenés Saussurita al
nou mineral en honor al seu pare Hora

ce Bénédict de Saussure, descobridor del

Mont Blanc. El jove científic suís, però,
renuncià al nom adduint que Dolomieu

era qui realment havia descobert el mine
ral. D'aquesta manera el massís passà a

denominar-se Dolomites.

Durant la primera meitat del segle XIX co

mençaren a aparèixer algunes guies de
la zona i molt a poc a poc alguns turistes
de classe benestant s'anaren apropant al
massís. Fins al 1850, però, cap dels cims

dolomítics tret de la Marmolada, el més

alt, havien despertat l'interès dels alpinis
tes. L'altura inferior als quatre mil metres

i l'extrema dificultat de les seves parets
verticals n'eren els responsables del re

tard en la descoberta.

El primer intent a la Marmolada (3.344 m)
data del 1804 quan les Dolomites encara

eren un massís completament descone

gut. Atrets per un article científic del quí
mic anglès Humphry Davy, tres capellans,
un doctor i un jutge autòcton es disposa-

ren a atacar el cim el 2 d'agost de 1804.

Segons una crònica de l'època, don Giu

seppe Terza de Val Badia, don Tommaso

Pezzei de Livmallongo, don Gian Maria
Costadedoi d'Ornella, el doctor Hausser
i el jutge Piristi, haurien assolit el cirn de
la Marmolada, però segons les dades que
es pogueren contrastar més endavant i

el material amb el que anaven equipats,
molt possiblement només haurien trepitjat
alguna de les puntes del massís però no

la més alta. El que sí és ben cert és que
durant la baixada don Terza desaparegué
per sempre més en separar-se del grup
per anar a caçar. Les tasques de recerca

durant els dies posteriors a la tragèdia fo

ren infructuoses i aquell fet allunyà els al

pinistes durant dècades de la muntanya.

El 25 d'agost de 1856 un segon intent

protagonitzat per sis alpinistes perme
té descobrir la cresta cimera però sen

se arribar a assolir cap cim destacable.
Quatre anys més tard els anglesos Ball i
Birkbeck acompanyats pel guia Tairraz de

Chamonix, continuaren l'itinerari anterior

creuant la glacera i escalant la Punta di
Rocca (3.309 m). Després d'un parell de

repeticions, el 1862 els alpinistes Groh

mann i Pellegrini arribaren a la conclusió

que el cim que es divisava a l'oest de la
Punta di Rocca era el més alt del massís.

Durant els dos anys posteriors Grohmann
féu un gran nombre d'exploracions a la

muntanya per trobar el punt més feble per
on atacar aquell cim, descobrint així la de

pressió existent entre la Punta di Rocca
i la Punta Penia, i el pas per superar la
muralla de roca que porta fins a l'ample
cim de la Marmolada. Finalment, el 27 de

setembre de 1864 acompanyat pels guies
Angelo i Fulgenzio de Cortina emprengué
l'ascensió des de Pieve de Livinallongo,
passant pel Passo di Padan, fins a per
noctar al Passo di Fedaia. Des d'allí el 28

de setembre de 1864 emprengué l'atac
final a les 6.35 h del matí en un ambient
més gèlid del normal per aquelles dates.

Després de quatre hores d'escalada res

els aturà fins a trepitjar el cim de la Punta

Penia (3.344 m) a les 10.37 h.

A partir d'aquell moment les ascensions a

la Marmolada esdevingueren freqüents i
el 17 de juny de 1872 Francis F. Tuckett,
amb els guies Lauener i Siorpaés, obrí
la via de la cresta oest per on discorre

l'actual via ferrada a la Punta Penia de la
Marmolada. El 5 d'agost de 1882 els ger
mans Zsigmondy amb Purtscheller prota
gonitzen la primera ascensió sense guies,
el 25 de novembre de 1883 es registra la

primera ascensió hivernal, i 1'1 de juliol de
1901 l'agosarada escaladora escocesa

Beatrice Thomasson, amb els guies Bet

tega i Zagonel, assoleix per primera vega
da i en el seu segon intent la formidable

pared sud de la Marmolada.
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37 Reunión y Marcho
Nocional de Montañeros Veteranos

El sender es va anar eixamplant per
transformar-se en un ample camí de

Seguint el costum de cada any, pels vol

tants del 12 d'octubre, ailloc determinat

per la FEDME i per l'entitat assigna
da, que l'organitza, es porta a terme la

"Reunión y Marcha Nacional de Monta

ñeros Veteranos" , que enguany es va

celebrar a Santander, patrocinada per la

FEDME i organitzada pel Club de Mon

taña, Ocio y Cultura del sindicat UGT.

Els actes varen començar el dissabte dia

9, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores,
en què es va fer la recepció, lliurament
de credencials, informació i obsequi
d'un bastó de muntanya a cada partici
pant. A les 18.30 hores, es va procedir
a la reunió de benvinguda i al festival
folklòric habitual en aquestes trobades.
En acabar els actes protocol-laris, tots

els participants inscrits es varen traslla
dar a I 'Hotel Santemar per participar en

el sopar de germanor organitzat per a

l'ocasió.

L'endemà, dia 10, concentració a les 7

del matí, al Pavelló d'Esports, lloc on

l'organització, va repartir un lleuger es

morzar per, acte seguit, a les 7.30 hores

donar la sortida als autocars que varen

traslladar els 1.200 participants fins al
lloc de la sortida oficial de la marxa, a

la localitat de Sobremazas, en concret al
barri de Rioz, en què es troba el parc de
Cubón i on va començar la caminada.

Sortint del parc, els participants es va

ren dirigir cap a la Cuesta, per seguir per
una estreta carretera asfaltada, que els

va portar fins al pou de Cubón, antiga
explotació minera, (Mina Colorá), avui

dedicada a l'ecoturisme i a l'educació
ambiental. A partir d'aquest lloc es va

entrar en contacte amb el passat miner
de la Sierra, vàrem entrar i passar per
l'antic camí ferroviari, usat per al tras
llat de mineral, però que actualment es

troba en desús, travessant-lo s'arriba
al barri de Tarriba de Arriba, on es va

seguir per un sender que en un pen
dent molt fort, puja cap a la cresta de
la sierra, lloc on es va poder observar
a l'esquerra de la pujada los Pozos de
Valcaba, així com diverses boques de
mina, deixant a la dreta la característi
ca Peñarrubia, com un fanal vertical de
color taronja, que actualment s'utilitza
d'escola d'escalada.

Amb els autocars de l'organització, es

va fer una interessant visita al grandiós
parc zoològic de Cabarceno, en acabar

Ia, els autocars varen traslladar els par
ticipants de la marxa a Santander al pa
velló esportiu.

pedra, pel qual, en temps passats trans

portaven el mineral amb carros tirats

per mules. En aquesta zona hi desta

quen una gran riquesa floral i els boscos

d'alzines.

La pujada és forta fins que s'arriba a un

petit replà, nomenat Valtriguera, nom

estranyen aquesta zona, ja que el seu

relleu càrstic, no és precisament el més

adequat per al cultiu de blat. En direc

ció Nord es va arribar al Pico Lien, a

través d'un novell pinar, seguim cap a

Castil Negro, lloc on es troben vestigis
arqueològics d'un castell preromànic,
des d'aquest lloc els participants varen

poder veure Santander i la seva ba
dia i els pobles que l'envolten. A partir
d'aquest indret i a través d'un tallafoc
amb pronunciat pendent, els participants
vam arribar a una plataforma ferroviària
i minera que va a desembocar al Parque
de la Naturaleza de Cabarceno (zoolò
gic), per finalitzar la caminada després
d'haver recorregut 9,5 km.

Es va fer un petit recorregut, en què va

ren participar aproximadament unes 150

persones. Sortint de la zona del far i per
dirigir-se al Palau de la Magdalena, es

va fer un recorregut pràcticament urbà,
seguint tota la badia del Sardinero, amb
un total d'uns 5 km.

Arribats a la Magdalena, es procedí a fer
la visita a aquest bonic palau, en aca

bar-la, uns autocars ens varen portar al
Palau dels Esports, per reunir el gros de

l'expedició i participar en un refrigeri que
tenia preparat l'organització.

Cal fer constar que com cada any la
UEC va ser-hi present amb companyia
del bons amics de l'ICÀRIA.
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Desafio els teus límits, desafio la pobresa
L'estrès de la feina, de les grans ciutats o

de la simple i avorrida monotonia diària,
ens fa fugir de casa quan arriba el cap de

setmana i, segurament tots vosaltres, es

collireu molt sovint la muntanya.

A la muntanya s'hi pot anar de moltes for

mes, uns hi aneu únicament a passejar en

mig d'un bell paratge, uns altres per fer

esport i sentir-vos en forma, d'altres per
retrobar amistats oblidades durant la set

mana i uns altres per posar-vos a prova o

competir. Sigui quina sigui la raó, tots ho

fem per gaudir d'allò que mès ens agrada:
sortir a estirar les cames.

Però no tothom té la pqssibllitat de gau
dir d'aquest fet, per a molta gent és mes

aviat una obligació per poder viure. No gai
re lluny de casa nostra la Dilai Haile, una

nena etiop de 13 anys, havia de recórrer
cada dia un trajecte de 6 hores a peu pel
desert de pedra, per aconseguir una mica

d'aigua que, en molts casos, no era ni pota
ble. Això feia que la Dilai no tingués temps
per estudiar i per tant, les seves opcions de
fer prosperar la seva família eren gairebè
nul·les. Com la Dilai la majoria de dones
i nenes etíops tenien el mateix problema
fins que fa uns anys Intermón-Oxfam va

posar en marxa el projecte Banc d'Aigua
als districtes més afectats per les sequeres
recurrents.

Aquest projecte consisteix en la construe

ció de pous d'aigua potable amb la finalitat
d'evitar aquests llargs i pesats desplaça
ments i, a més, fer potable l'aigua per
reduir les malalties derivades del líquid
contaminat. Ara, aquells pobles que ja dis

posen de pous han començat a prosperar
i les nenes ja poden dedicar el temps a

aprendre a llegir i a més a més ha millorat
substancialment la salut de la població. Ja
són més de 5.000 persones les que tenen

accés a l'aigua potable, però encara falta
molt de camí per recórrer.

Amb la finalitat d'aconseguir donatius per
ajudar les nenes com la Dilai, Oxfam fa 24

e A
Intermón Oxfam trailwalker

anys que va crear una caminada solidària
anomenada Trailwalker. Va començar a

Hong Kong, i seguidament s'ha estès al

Regne Unit, Bèlgica ... i aquest any arriba
a Catalunya, un poble que sempre s'ha
destacat per la solidaritat amb aquells que
realment ho necessiten.

I com és aquesta caminada solidària? In
termón-Oxfam ha adaptat la famosa ruta

senderista de "els 3 monts" que transco

rre pel Montseny, Sant Llorenç de Munt
i l'Obac i Montserrat, creant un recorregut
de 100 quilòmetres, 3.715 metres de des
nivell acumulat i que s'ha de cobrir en 36
hores.

Un repte esportiu en equips de 4 persones,
una caminada de resistència en tota regla
orientada a aquells que els agraden els

desafiaments que requereixen una gran
força de voluntat i un bon nivell físic. Però
no és aquest repte l'únic que ens planteja
aquesta caminada, també hi ha un gran i
emocionant repte solidari.

Intermón-Oxfam ens posa com a condició

indispensable per participar aconseguir do
nacions entre els nostres amics, companys
de feina o familiars, per valor de 1.500€. El

Trialwalker és molt més que una camina

da, és una manera de ser, és una forma
de comprendre que nosaltres també hem
de fer alguna cosa per aquells als quals el

Presentat el llibre Temps de neu, 25 anys
.

El passat 18 de novembre, amb una sala de

presentacions plena a vessar, tingué lloc a

la llibreria Bertrand de Barcelona la presen
tació del llibre Temps de neu, 25 anys que
commemora els vint-i-cinc anys d'emissió

ininterrompuda d'aquest programa de TV3.
De fet deixant de banda els telenotícies és
el programa més veterà de la cadena.

L'acte va tenir un aire de tret de sortida de
la que es preveu molt llarga temporada
d'esquí 2010-2011, que tot just s'iniciava
dos dies més tard a les estacions d'esquí
de Masella i la Molina. Els parlaments foren,
per aquest ordre, a càrrec de Jordi Ferré,

editor de Cossetània, Toni Real, autor del
llibre i director del programa Temps de neu

des de fa vint-i-tres anys el qual va glossar
el camí fet tot amanint-t'ho amb sucoses

anècdotes. Seguidament Eduard Berraon
do periodista i membre de la CCMA, que fou
el primer director del programa, va parlar de
les dificultats en arrencar l'emissió i per últim
el parlament central fou a càrrec del metge
traumatòleg Josep Maria "Pitu" Figueres,
veterà apassionat de l'esquí que amb la
seva perseverança i insistència va convèn
cer un grup de periodistes de l'interès que
un programa dedicat a la neu podia tenir per
l'audiència catalana.

nostre pròsper món els ho ha tret tot. Ens

demana que siguem creatius, que pensem,
i que ens esforcem en idear petites inicia

tives, petits grans de sorra que seran els
fonaments dels pous que ajudaran a les
nenes com la Dilai.

Desafia els teus límits, desafia la pobresa.

La UEC amb Intermón-Oxfam al
Trailwalker

Des de l'Agrupació ens hem sumat a

aquesta iniciativa organitzada per Intermón
-Oxfam perquè creiem en el vessant més
social i solidari de la muntanya. Participa
rem en aquest doble repte amb la màxima
il-lusió i amb l'objectiu d'aconseguir totes

les donacions que ens sigui possible per a

les dones i nenes etíops i així ajudar-les a

prosperar.

Donarem el nostre granet de sorra a tots

els equips que hi participen en nom de la
UEC i per això hem creat un blog a lnternet
on podreu anar fent el seguiment de com

els va el repte solidari, no us el perdeu!

A més, tenim previst organitzar algunes ini

ciatives solidàries a nivell de l'agrupació i
tots els donatius aconseguits es dividiran
entre els equips representats de la UEC.

uecintermonoxfam.wordpress.com
Pere Sauret

Durant l'acte fou lliurat un llibre de regal a

cada un dels espectadors del programa
guanyadors d'un concurs de relats breus al
voltant de la neu, que han estat inclosos al
llibre així com als deu espectadors guanya
dors d'un concurs de fotografia de neu que
també apareixen publicades a l'obra.

Cal recordar que com a gran alltclent, aquest
llibre compta amb el suport de l'Associació
Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de

Muntanya (ACEM) i amb la compra deillibre
s'ofereix un forfet per a cada una de les set

ze estacions d'esquí de l'associació.

Pasqual Garriga i Martí

excursionisme 35
360



Coses del cos Concepció Arnou

De vegades quan practiquem algun esport
a exercici físic dur, patim lesions a molès
ties, com cops, fractures, esquinços a

estrebades musculars.

Segurament que en alguna ocasió ens

hem fet alguna torçada de canell, volent

parar una caiguda amb la mà, a una es

trebada a la zona del muscle tot fent un

mal gest. O bé ens ha sortit un blau a la

canyella a séc de la cama després de
rebre un cop.

Fe dierrades

Quantes vegades, en acabar una bona

excursió a la muntanya, no hem tingut
cruiximents als panxells, és a dir, al

tou de la cama i molèsties a l'engonal?
I també un fort dolor a l'empenya del

peu per culpa de les botes?

Hem de procurar, dones, no fer-nos mal
al cos, però tampoc dir malament els

mots que s'hi refereixen.

amb la col-lcboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Bar
celona Delegació de l'Eixample

Descripció corresponent a la fitxa de la Pedra dels Tres bisbats publicada en el número 359

Sortim de l'aparcament en direcció est

passant pel davant de la fantàstica es

glésia romànica de Santa Magdalena i

per la masia de Can Roca. Passat aquest
mas trencaríem al sud si anéssim al Taga
però nosaltres continuem més a l'est se

guint la pista que remunta amb fort pen
dent el Serrat Negre. Tot pujant fem cap
al Collet de Puillangort a 1.525 m (1 h a

1 h 15 min) . D'aquí veiem ja l'àmplia i pe
lada depressió del Clot de les Torres que
s'obre al nord del Puig Sestela i més enllà
l'arrodonit cim del Pla de les Pasteres a

Pedra dels Tres Bisbats, el nostre objectiu.
Del Callet fem drecera cap al sud tallant

els revolts de la pista que va a morir a una

edificació aturonada a la qual no arribem.

A partir de la cota 1.550 m anem decan
tant-nos cap a l'est per terreny planer i

amb rierols que baixen de dues fonts.
El coll de Pal queda amagat però intuïm
on queda i veiem que haurem de fer un

llarg flanqueig ascendent per situar-nos

per sobre la Costa de la Font de la Baga,
l'únic pendent boscat de tot el vessant
nord de la serra Cava II era. Fent el flan

queig pressentim que sota la neu hi corre

un senderó d'estiu. Ja prop del coll hem
de superar dues fondalades que acostu
men a acumular neu ventada. La segona
d'elles a més ens obliga a fer una curta

però forta baixada i aquí hi pot haver un

petit rise d'allau a més de la incomoditat

que suposa passar-hi amb les raquetes;

alerta! Arribats al Coll de Pal a 1.779 m (2h
30 min) veiem el vessant sud de la serra i

la vall del Ter. D'aquí al cim només resten

uns 25 minuts de sostinguda pujada ara

en direcció nord-est fins al punt culminant

de la Pedra dels Tres Bisbats de 1.899 m

assenyalada per una senzilla fita de terme

(3h). Més enllà ens queda la ben definida

línia de la serra Cavallera i no gaire lluny
el cim del Serrat dels Evangelis de 1.894

m. Retornarem per on hem vingut però si
ho preferim arribats al Coll de Pal podem
anar seguint el PR C-189 en direcció nord

per baixar pel dret al Pla de Dalt de Pòrto

les i poder retornar tot passant per sota de
la Costa de la Font de la Baga, evitant així

el flanqueig de l'anada.



Pic de Planas

Montpius

Arièja
• Horari: 3h.

• Desnivell: 480 m.

• Dificultat: és una ascensió ideal per a la iniciació a la marxa

amb raquetes factible també amb esquís.
• Material: raquetes de neu, pals i com sempre material de

protecció per les allaus (ARVA, pala i sonda) malgrat que

l'exposició és mínima.

• Refugi: als 45 minuts d'ascensió trobem el refugi forestal de

l'Orri, lliure amb 4 places, en bon estat, taula, cadires i llar de

foc.

• Època: atès la baixa cota del cim proposat el període ideal

és de desembre a ñnals de març.
• Cartografia: Haute Ariège, Rando Éditions Esc. 1 :50.000 o

bé mapa ET 2147 Foix-Tarascon a Esc. 1 :25.000.

• Accés: cal ascendir el coll de Pimorent i per la N20 passant
per Ax-les-Thermes i Tarascon, trobarem abans de Foix el

trencall cap a la D117 en direcció Perpinyà i Lavelanet. Als

18 quilòmetres, just abans d'arribar a Lavelanet, trenquem
cap a Montferrier i Montségur. 1,5 km després de Montferrier

trenquem per la D909 cap a l'estació d'esquí de Les Monts

d'Olmes. A 7 quilòmetres del trencall en un marcat gir a

l'esquerra trobem lloc per estacionar de 7 a 8 vehicles a la cota

1.140 m.

r
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Vall d'Aran

• Horari: 4 hores per la pujada.
• Desnivell: dependrà d'en quin punt haguem de deixar el

vehicle. Del trencall de la pista al cim són 810 m.

• Dificultat: bona sortida d'iniciació a l'esquí de muntanya,
amb escassa exposició a rise d'allaus.

• Material: a part del material d'esquí cal dur el material de

seguretat (ARVA, pala i sonda).
• Època: atès la baixa cota del cim, podrem fer aquesta
ascensió de desembre a març, sempre segons la quantitat
de neu.

• Cartografia: Vall dAran. Esc 1 :40.000 Ed. Alpina.
• Bibliografia: Val dAran Esquí de Montaña y raquetas, de

Francisco Román. Ed. Desnivel

• Accés: arribant a Vielha des del túnel prenem el trencall cap

al veí poble de Gausac que travessem de punta a punta per
anar a cercar la pista asfaltada que porta a la Bassa d'Oies,
marcada pel Conselh Generau dAran com a ascensió ciclista.

Aquesta pista guanya ràpidament altura fent llargues ziga
zagues i és força difícil saber fins a quina cota podrem pujar i

on començarem a trobar neu.
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Proposem una excursió curta però molt
bonica i diversa. Ascensió al Pic de Planas
factible tant amb raquetes com amb es

quís. És un gran mirador sobre la plana i la

muntanya de la comarca del Pays d'Olmes
a IArièja. A l'estacionament és freqüent
trobar-hi vehicles ja que també és el punt
de sortida dels qui encaren l'ascensió al
Pic de Saint Barthélemy de 2.338 m el
més conegut i popular de la regió.

A nivell d'orientació resultarà també força
senzill, dos terços de l'ascensió trans

corren dintre un magnífic bosc d'avets.

Sortint encarem el vehicle per un camí
evident que fa pujada marcat amb pintura
groga que s'obre pas en direcció sud-est

per dintre l'avetosa de Fage Belle. Aquests
avets carregats de neu ofereixen la seva

imatge més majestuosa. Als 45 min, en

un replà on s'obre el bosc trobem el refugi
forestal de l'Orri apte per fer-hi nit. Seguim
en la mateixa direcció però ara ho fem

paral-lels a un rierol que encara embelleix
més l'ascensió. A la cota 1.500 m el bosc
s'obre definitivament al pla de Riplemoche.
Tenim davant nostre els cims de Gallinat,
de Saint Barthélemy i tot el llarg carena

orientat al nord que baixa des d'aquest
cim fins al que és el nostre objectiu, el

Des del punt on la neu ens obligui a deixar
el cotxe tirarem per la pista asfaltada

amunt fins a la cota 1.470 m on arrenca,
a mà dreta, una pista planera que hem de

seguir. Aquest trencall és fàcil de distingir
perquè hi ha abandonat un antic buldò
zer verd. La pista en molt suau ascens

s'encara durant dos quilòmetres i mig cap
a l'oest per anar girant posteriorment cap
al sud endinsant-se a la vall de Gelès.

Aquesta pista mor a la cota 1.650 m en

el que és una àrea de pícnic situada al
voltant de l'oratori de la Mair de Diu des
Nhèus. Just uns metres sobre seu hi ha
les dues cabanes de Gelès. Una tancada

i l'altra oberta però sense cap altre equi
pament que una llar de foc. Aquí el terreny
comença a guanyar pendent. Seguim en

direcció sud endinsant-nos a la vall de
Gelès. A la nostra esquerra (est) queden
els cims del Montcorbison, clàssica ascen

sió també amb esquís i Tuc de Letassi i
a la nostra dreta (oest) els forts pendents
que baixen del Tuc de Mieidia. Entre els
1.800 i els 1.900 metres la vall es tanca i

guanya pendent. A 1.910 m s'obre de nou

i trobem les ruïnes de la cabana de Naut.
En aquest punt comencem a decantar

cap a l'oest per anar a buscar per terreny
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modest i avançat pic de Planas. Nosal
tres sortim del pla girant cap a la nostra

esquerra per encarar al nord-est un fort
talús despullat de vegetació que s'enfila

cap al cordal planer. Si la neu fos molt
dura podria resultar l'únic punt delicat
de l'ascensió, però estem parlant
d'uns escassos cent metres de

desnivell. Guanyada la part
alta d'aquesta carena podem
distingir al seu extrem nord
el punxegut Pic de Planas.

Trigarem encara uns vint

minuts més a arribar

hi ja que hi ha una

sifonada d'una

trentena de metres

que cal baixar i

tornar a pujar.
Caldrà evitar el

marge dret de la
carena i del cim ja
que sovint presen
ten cornises de neu

cap a l'est sobre la vall

i l'estany de Moulzoune.

Arribats al punxegut cim, a

més de la plana de Lavelanet,
podem admirar el circ que acull
l'estació d'esquí dels Monts d'Olmes

fàcilla carena que uneix el Montpius amb

el Tuc de Mieidia. Un cop hi arribem, cap
a la cota 2.140 m ja només resta seguir
l'àmplia carena, sovint ventada, fins a

assolir el poc marcat cim del Montpius de
2.276 m. Aquesta modesta cota ofereix
una molt bona panoràmica a 360. Destaca
a l'oest tota la vall de IArtiga de Lin al

capdamunt de la qual treu

el cap tot el massís
de la Maladeta.

Seguint la carena

entre valls en

què ens trobem
sobresurten el

majestuós Tuc
dAuba i més
enllà el pic de
la Forcanada
o Malh des
Pois. Per

últim, a l'est
destaca

l'àmplia
lloma del
Serrat de la
Pomarola pel
qual hauríem

pogut pujar al

tancat a ponent pel cim bicèfal del Mont

Fourcat. Tornarem pel mateix camí.

Pasqual Garriga i Martí

Montpius des d'un revolt poc més avall de

la boca nord del túnel de Vielha. Pel que
fa a l'esquiada serà en el tram inicial fins a

les cabanes de Gelès on gaudirem més, ja
que després tot és pista.

Pasqual Garriga i Martí

Tuc de
Mieidia
1.859m VIELHA



editorials MarcJoneras

Primera guia del boletaire
Ramon Pascual
Col. Physis, 1
Cossetània edicions, setembre 20 1 a
225x 125 mm; 107 pàg. color

Si fa poc presentàvem una guia de bolets especialment dirigida als més joves, en aquesta
ocasió l'expert micòleg Ramon Pascual es dirigeix als qui comencen a tastar l'afició de
la cerca del bolet. En una primera part ens introdueix els criteris bàsics a tenir clars. En

segon lloc trobem la guia de bolets pròpiament dita separats en "els que convé conèixer",
"els que és imprescindible conèixer" i "els que va bé conèixer". També hi trobarem 15

receptes per treure-li suc a les troballes.

Bèsties i bestioles
Celdoni Fonoll
Cossetània edicions, octubre 20 1 a
240x 170 mm; 206 pàg. color

Aquest és el novè llibre de Celdoni Fonoll de natura en vers. L'objecte en aquest cas són

cinquanta-sis espècies de bestioles variades entre mol-luscs, aràcnids, crustacis, insectes,
peixos d' aigua dolça, amfibis i rèptils. El llibre inclou, a part dels versos, ressenyes de
les espècies i bones fotografies, així com un parell de cançons. Als usuaris de les típiques
guies excursionistes àrides i pragmàtiques sorprendrà molt aquesta aproximació per ca

mins oposats a l'estimació per la natura.

Pel Matarranya en BTT
Francesc Roig Loscertales
Col. Azimut, 114
Cossetània edicions, setembre 20 1 a
225x120 mm; 151 pàg. bin

La vall del Fluvià en BTT
Joan Bosch Font
Col. Azimut, 115
Cossetània edicions, octubre 20 1 a
225x120 mm; 103 pàg. bin

Aquests dos nous volums d'Azimut dedicats a la bicicleta de muntanya de nou ens apro
pen a terres ben interessants i poc divulgades. Entre els Ports de Beseit i l'Ebre el riu Ma

tarranya infon un caràcter particular a aquesta comarca amb un relleu especialment apte
per la bicicleta. Amb 14 itineraris podem recórrer amb detall per camins molt tranquils.
AI seu costat, el volum 115 ens proposa 18 itineraris molt variats en dificultat i duresa tots

ells amb inici i final a la vila comtal de Besalú. Aquesto comarca, tot i ser molt més cone

guda, té una densitat natural i cultural que bé mereix una exploració en profunditat.
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1. Joaquim Folch i Girona fou un gran impulsor del centre d'esports d'hivern de
la Molina. Com a homenatge per la seva estima a l'excursionisme, la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya va donar el seu nom a aquest refugi de la

Cerdanya.
2. Un refugi també és un lloc on posar-se a cobert de la intempèrie, d'un perill, etc.

3. Corria l'any 1893 quan en aquesta bretxa es va construir el primer refugi dels
Pirineus.

4. Aquest va ser el primer refugi guardat dels Pirineus. Es va bastir el1899 al peu
del Canigó.
5. I aquest va ser el primer refugi construït el1935 pel Comitè Català de Refugis.
Per cert que fa molt poc que s'ha inaugurat la seva ampliació.
6. És el refugi de la fotografia.
7. Situat a 2.200 metres aquest és el darrer refugi bivac construït per la FEEC

(2001). Substitueix al refugi metàl-llc que estava situat a la bretxa Peyta i que era el

refugi d'emergència més antic (1960) i més alt de Catalunya (2.805 m).
8. Refugi situat a 2.310 metres dins del Parc Nacional dfl.igüestortes i Sant Maurici a

la Val dfl.ran inaugurat l'any 1969.

9. Aquest refugi de la UEC porta el nom del seu impulsor: Pepito Anguera.
10. També conegut com a refugi Meranges.
11. L.:impulsor d'aquest refugi fou en Juli Soler Santaló. El refugi fou inaugurat e11917.

12. El 1909 el CEC va inaugurar el primer refugi guardat a Catalunya.
13. Refugi situat a 2.395 metres dins del Parc Nacional dfl.igüestortes i Sant Maurici
al Pallars Jussà inaugurat l'any 1973.

14. Aquesta entitat excursionista es propietària de diversos refugis entre ells el del

Rebost, Airoto, les Clotes, Caro, etc.

15. Situat a 2.517 metres, també es conegut amb el nom de Josep Maria Montfort.

Solucions del Concursionisme 359:

1 Pidal, 2 Schulze, 3 Cares, 4 Urriellu, 5 Andara, 6 Cainejo, 7 Fuente De, 8 Cornión, 9 Schulz, 10 Peña Santa, 11 Deva, 12 Ce

rredo, 13 Saint Saud, 14 Jous, 15 Buines.

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

creuats 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
de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. El guanyador del concursionisme 359 dedicat als Picos de

Europa 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.
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www.pirineos3000.com

CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L.I GUIES D'ALTA MUNTANYA

�I

I»

carles_gel@hotmail.com 649188391 /912727545

Properes Expedicions Guiades 201'1:
- Etna (3.342 m) (Sicrlia) amb esquts i amb raquetes. 5 dies, gener i abril 2011.
- Elbrus (5.642 m) (Càucas) 9 dies, març 2011.
- Cerro Marmolejo (6.110 m) (Andes de Xile) 11 dies, març 2011.
- Cerro Bonete (6.758 m) (Andes Argentins) 15 dies, març I abril 2011.

• ---- --�

- Toubkal (4.167 m) 6 dies, Setmana Santa 2011. .. •

- A més, fem tot tipus d'activitats guiades arreu dels Pirineus i d'altres muntanyes.
- Audiovisuals i conferències,

Hipòlit Lózaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
---------�------------------------.- -------�-_._-�-�

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials

ID
....

I

u,
�
-

z

TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 937133404
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actitud Blava
és donar-te
cada dia més.
Cada dia fem milions de dicks.

Fem click per utilitzar racionalment totes les fonts d'energia.
Fem click per oferir-te el màxim estalvi energètic i econòmic
possible. Fem click per mirar al futur i trobar solucions
innovadores.

A Endesa, part fonamental d'un dels grups energètics més
grans del món, creiem que hi ha una forma diferent i intel-liqent
de fer les coses, que hi ha una manera més eficaç d'impulsar
el progrés a través de l'energia.

I cada vegada que fem e I i e K, estarem construint l'actitud
blava, l'actitud d'Endesa.

ODa

OQ9
---

---

E
endesa

llum . gas . persones
actitudazul.com

PATROCINADOR

DEL eQUIPO
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