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editorial

Iniciar-se

Entrar en una entitat avui en dia potser no està de moda, sobretot si ets jove, ara

bé, formar part d'alguna cosa més gran que un mateix sí que s'ha demostrat que és
totalment actual i necessari, només cal tenir present la primavera àrab a les acampa
des d'indignats. Estiguem a no d'acord amb les maneres de fer col-lectives d'aquests
dos exemples, l'excursionisme ha demostrat al llarg de la història que també és una

manera de fer. I el més important, és una manera de fer i un sentiment de pertànyer
a quelcom més gran que perdura tota la vida.

Qualsevol edat és bona per aproximar-se a l'excursionisme, però no hi ha dubte que
durant l'adolescència és quan amb la descoberta d'aquest esport arrelen profunda
ment els valors de l'excursionisme. Durant aquest estiu molts nois i noies membres

de la UEC hauran pogut gaudir de les activitats propies de l'estiu i l'últim dia de cam

paments hauran pogut notar com aquest sentiment de pertinença arrelava. Com amb
els adéus i fins al setembre, el cor i el cos s'omplia d'un estrany però plaent sentiment

de nostalgia i de pau. És l'emoció de la muntanya, dels amics, de l'excursionisme i de

l'esforç col-lectiu d'acabar una etapa a arribar a un cim.

A les entitats UEC tenim una extensa tradició d'agrupaments escoltes i seccions
d'iniciació a la muntanya, creades des de la professionalitat i l'esperit voluntari inhe

rent a l'activitat. Iniciar-se a l'excursionisme és una tasca que requereix de voluntat i

del camí per aprendre des del desconeixement fins al domini del medi.

El camí consta de diverses etapes. La coherència d'un projecte educatiu és fonamen
tal per iniciar-se en la activitat, i en aquest sentit són igual d'importants els aspectes
de coneixements com els dels valors. Som conscients que l'excursionisme més que
un esport és un estil de vida i així ho hem de saber transmetre.

Tot el procés requereix de la figura de l'iniciador i és en aquest punt on les entitats
UEC tenim el que ens fa diferents d'altres clubs i des d'aquí els agraïm la seva tasca.
La UEC Agrupació Esportiva és sensible a les dificultats de les seccions d'iniciació
i dels seus monitors en particular i per això engeguem un pla amb el suport de La
Caixa que esperem que reverteixi en el teixit social del nostre país.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

U n CU rs pie de reptes
En aquest número que teniu entre les mans hi trobareu una forta dosi de BTT, potser
el Tour de França que ens ha ocupat part de l'estiu ens ha empeltat una mica, però
pedalar és sens dubte una activitat que cada dia enganxa més gent i molt recoma

nable. També hi trobareu, parlant de bicicletes, un fantàstic viatge per Cambodja,
una travessa d'aquelles que es preparen amb calma i amb moltes ganes, de les que
queden a la memòria tota la vida per la bellesa i l'exotisme de l'indret. Com sempre
el nostre gurú dels cims, en Carles Gel, us ofereix una vegada més diferents opcions
per gaudir dels nostres cims. Aquest número compta també amb dos articles escrits
des del punt de vista científic, el d'en Jordi Camins, sobre el perill que corren les

glaceres, un bon indicador de com tenim el planeta, i l'article de IAlbert Mas, una

exhaustiva anàlisi comparativa sobre l'evolució i protecció dels Parcs Naturals. Co
mencem el curs amb seny i rauxa.



 



 



Anant als orígens dels espais naturals

protegits, cap a finals del segle XIX, però
sobretot a partir de principis del XX, es

desenvolupa en alguns "països occi
dentals" una preocupació per protegir i

conservar els paisatges i els "valors na

turals" que tenen. Tal i com diu Nicolás

Ortega Cantera, aquesta preocupació
és resultat, d'una banda dels processos
d'urbanització, industrialització i creixe
ment demogràfic que en termes geo
gràfics van acompanyats de riscos pel
paisatge; i de l'altra, dels canvis produïts
a nivell intel·lectual a principis del segle
XIX i de la nova concepció de la natura i
el paisatge, i de les seves relacions amb
l'home (Ortega Cantero, 2000).

Entre els canvis a nivell intel-lectual es

troba l'aparició de la concepció romàn
tica de la natura i el paisatge que és la

que porta als autors d'aquest corrent a

veure amb mals ulls les actuacions que
perjudiquen el paisatge i a elogiar les
mesures de la seva protecció. Les seves

reflexions seran el primer pas de les ar

gumentacions modernes en favor de la

protecció de la natura. També és impor
tant l'aportació de la geografia moderna,
la qual en iniciar-se a principis del segle
XIX amb Ritter i Humboldt, ja incorpora i

participa de la visió romàntica del paisat
ge i de les seves relacions amb l'home.
Ja des dels inicis de la geografia moder
na es van criticar les actuacions perjudi
cials pel paisatge i els éssers vius que
en formen part. En aquest sentit l'obra
de Reclús és un exemple molt interes
sant.

Centrant-nos en l'àmbit estatal, tot i el
cert retard respecte d'altres països, es

pot situar el primer conservacionisme

espanyol també a cavall entre els segles
XIX i XX. El geògraf Mata Olmo desta-

darrama; la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas;
així com també la Sociedad Española de
História Natural i el Cuerpo de Ingenie
ros de Montes (Ortega Cantero, 2000).
Així mateix, Mata Olmo destaca també la
influència que van exercir algunes asso

ciacions esportives, excursionistes i cul
turals de l'època, entre elles i de manera

destacada diverses de catalanes, però
sobretot la importància de les trajectòri
es personals de Pedro Pidal y Bernaldo
de Quirós (Marqués de Villaviciosa) i la
d'Eduardo Hernández-Pacheco per la
seva influència en la política espanyola
de conservació d'espais naturals.

Lago Ercina (Lagos de Covagonga), situat dins el Parque Nacional de la Montaña de Cova
donga creat l'any 1918, espai posteriorment ampliat i rebatejat com a Parque Nacional de
Picos de Europa.

ca d'aquest corrent el seu interès en la
conservació de sistemes naturals poc in

tervinguts per l'home resultat de la idea
d'un paisatge que té valor per si mateix

independentment a fins i tot per sobre
deis elements que el configuren. Las

pecte estètic i evocador també juga un

paper molt important en els interessos

d'aquests precursors (Mata Olmo, 2000).
En la configuració de tot aquest conjunt
de característiques del primer conserva

cionisme espanyol, hi van tenir un paper
destacat alguns viatgers i intel-lectuals
romàntics tant europeus com espanyols:
la Institución Libre de Enseñanza amb
la Sociedad para el Estudio del Gua-

Rètol del Parc Nacional dels Picos de Europa, espai protegit que té com a precursor el

Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, i que va ser juntament amb el del Valle de
Ordesa, el primer parc nacional a nivell de l'Estat Espanyol

PlCOSDE
EUROPA

PELlGRO:ZONA DE ALTA MONTAÑA
CAUTION:You are entering high montaincus area
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Per tal de fer un repàs a les primeres
lleis, decrets i ordenances espanyoles
en matèria conservacionista, cal co

mençar per la Llei de 1916 a partir de la
qual es crea la figura de Parc Nacional a

Espanya. Aquesta va acompanyada del
corresponent Decret Reglamentari de
1917 amb el que apareix la Junta Central
de Parcs Nacionals. D'aquesta mane

ra apareixen l'any 1918 els dos primers
Parcs Nacionals de l'Estat Espanyol a

Covadonga i a Ordesa. Cal recordar aquí
que la creació del primer parc nacional a

nivell internacional va tenir lloc als EUA
l'any 1872 a Yellowstone, fet que marca

un punt d'inflexió. Seguint amb el cas

espanyol, amb la Real Orden de 1927
s'introdueix la figura de "Llocs" i "Monu
ments" Naturals d'Interès Nacional. Amb
la Segona República Espanyola s'intenta
reactivar i desburocratitzar la política de
Parcs Nacionals i es crea la Comissaria
de Parques Nacionales en substitució de
la Junta Central. Un dels aspectes més



Llac Matheson amb el Mount Cook (Aoraki) i el Mount Tasman (esquerra)

Cartells del Parc Nacional de Yellowstone

(EUA), el primer parc nacional creat a nivell
mundial

interessants del text de Mata Olmo citat
en el paràgraf anterior i on apareixen
descrits aquests primers esdeveniments,
és el de veure com des dels inicis de la

protecció d'espais naturals, aquesta va

molt associada a un interès de desen

volupament de les àrees protegides i els
seus entorns. La idea d'apropar tots els

ciutadans als paratges protegits com un

exercici de cultura i civilització, és bàsica
en l'elaboració de les primeres lleis. Per

tant queda clar que es tenia en comp
te el turisme i que aquest era vist com

una via de compensació per la població
de les àrees afectades. Segons l'autor,
fins i tot en alguns casos es pot veure en

el fons de la relació entre conservació i

turisme, una concepció de desenvolupa
ment rural moderna.

Continuant el repàs històric de la polí
tica espanyola en matèria de protecció
d'espais naturals, amb la Ley de Montes
de 1957 primer, i amb la creació al 1971
del Instituto para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA), "la protecció adqui
reix un biaix més forestal i biològic, que
es veurà enfortit amb la Ley de Espacios
Naturales Protegidos de 1975 i amb ma

jor claredat amb la llei de 1989" (Cabera
Diéguez, 2001 :208). El traspàs de com

petències en aquestes matèries a les
comunitats autònomes a partir del 1984 i
la creació de les Reserves de la Biosfera

per part de la UNESCO a partir de 1971,
són fites també remarcables. Finalment,
la nova Llei 42/07 del Patrimoni Natural
i de la Biodiversitat, que estableix el rè�
gim jurídic bàsic de la conservació, l'ús
sostenible, la millora i la restauració del

patrimoni natural i la biodiversitat espa-

nyola, va substituir l'any 2007 a la fins
aleshores vigent llei de 1989 (Tolón i

Lastra, 2008).

Entremig de tot aquest seguit de dates i

lleis, és necessari esmentar d'una ban
da el paper que van tenir en la defensa
i la declaració d'algunes àrees protegi
des els moviments de la societat civil de
les dècades de 1970 i 1980 vinculats a

l'ecologisme i de l'altra, les aportacíons
fetes per personalitats com Manuel De
Terán i el seu deixeble Eduardo Martínez
de Pisón. Amb anterioritat als esmentats
moviments cívics i fins i tot de manera

prèvia a la preocupació de IAdministra
ció pel medi ambient i la conservació

d'Espais Naturals Protegits, M. De Terán
havia reclamat al1966 una ética de con

servación y protección de la naturaleza

(Terán, 1966), inspirada en l'herència
intel-lectual de la Institución Libre de En
señanza. Per la seva banda, E. Martínez
de Pisón havia denunciat la desfiguració
i el deteriorament dels paisatges natu
rals més representatius de la Península
Ibèrica en el seu opuscle La destrucción
del paisaje natural en España de 1972

(Martínez de Pisón, 1972).

Anant ja a dibuixar breument el panora
ma de les figures de protecció que exis
teixen en l'actualitat a l'Estat Espanyol,
de major a menor nivell de restricció,
en primer lloc hi hauria una xarxa de
14 Parcs Nacionals en la que les àrees
litorals i marítimes hi són poc presents
i que intenta representar les àrees poc
transformades per l'explotació humana.
En segon lloc, més de 130 Parcs Na
turals que presenten dimensions i situ-

excursionisme 7
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acions de gestió ben diferents entre si.
"Es tracta d'espais de relativa extensió,
notable valor natural i singular qualitat bi

ològica, en els que es compatabilitza la
coexistència de l'home amb el procés di
nàmic de la natura" i que s'han convertit
en models alternatius en les estratègies
de conservació mediambiental i de des

envolupament de les pròpies comunitats
autònomes (Cabero Diéguez, 2001 :214).
En tercer lloc s'hi situen les 600.000 hec
tàrees protegides per la legislació estatal
o autonòmica en forma de Reserva Na

tural, Paisatge Protegit, Monument Na
tural o altres categories anàlogues, que
tal com diu Cabero Diéguez compleixen
en alguns casos de manera dubtosa la
seva funció d'instrument de preservació
del medi i tenen una incidència territori
al molt desigual. A més, el caràcter més
o menys local o regional d'aquest tipus
d'espais, amb localitzacions geogràfi
ques i denominacions administratives
confuses, fa que sigui molt complicat
equiparar espais protegits de diferents

punts de l'Estat. Finalment i en quart lloc,
amb la Unió Europea com a impulsora i
sota la Directiva d'Hàbitats aprovada el
1992 per tots els estats de la Unió Eu

ropea i la Directiva dAus aprovada l'any
1979, hi ha la Xarxa Natura 2000. Aques
ta està formada per dos tipus de figures
que poden coincidir en un mateix territori
amb algunes de les que s'acaben d'es
mentar. D'una banda les ZEC, o zones

8 excursionisme
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Camí cap a la Pica d'Estats des del Refugi de Vallferrera. Situat dins el Parc Natural de l'Ait Pi
rineu, es tracta d'un dels itineraris d'alta muntanya del Pirineu que suporta una major afluència
de persones aillarg de l'any
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Mapa de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. Font: Gencat.cat.

especials de conservació; i de l'altra les
ZEPA, o zones d'especial protecció per a

les aus. La Directiva d'Hàbitats estableix

que s'han de conservar els espais de
Natura 2000, però no estableix una figu
ra concreta. Tot i això, amb l'esmentada
Llei espanyola de 2007 aquests espais
passen a estar protegits sota la denomi
nació específica d'espais Xarxa Natura
2000 i cada comunitat autònoma pot op
tar per afegir-hi altres tipus de protecció.
Amb anterioritat a la designació de les

ZEC, els estats han proposat una llista
de llocs d'importància comunitària (L1C),
que ha d'aprovar la Comissió Europea.
En aquests espais, tot i no formar encara

part de Natura 2000, s'hi aplica transitò
riarnent el règim de les ZEC.

Per acabar, només fer esment de les
cinc funcions o finalitats que general-

ment s'atribueixen al conjunt de les àre
es protegides: conservació (o finalitat de

protecció i conservació del medi biofísic
i cultural); investigació (o finalitat científi

ca); educació; desenvolupament (o fina
litat socioeconòmica) i recreació, amb el

perill que aquesta darrera adquireixi un

pes creixent que posi en perill les funci
ons anteriors. La diferent importància que
s'atribueix a aquestes finalitats i l'equilibri
existent entre elles en cada cas, és el què
es troba al centre de molts dels debats
existents a l'entorn de la protecció d'es

pais naturals. Però com es deia en la in
troducció de l'article, entrar en aquests
debats, d'altra banda del tot necessaris,
no figurava en els objectius de l'article.

Cal tenir en compte que conèixer algunes
pinzellades sobre el procés que ha donat

origen a la legislació actual, ens pot ser

útil a l'hora de formar la nostra opinió.

Parc Nacional
d'Aigüestortes
i Estany de Sant Mau-rici
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EL D�RRER PAS DE LA
HISTORIA DEL CLIMA I
LES GLACIACIONS

Han passat uns 4.500 milions d'anys des
de la formació del sistema solar i amb ell
el nostre planeta, per tant parlar del darrer
milió d'anys és una petitesa considerant
el temps a escala geològica. Coneixem,
però, que en aquest darrer període han
existit deu grans glaciacions (una cada
100.000 anys de mitjana). Intercalats en

aquests períodes glacials hi ha hagut el
mateix nombre de períodes interglacials
càlids, amb temperatures i condicions re

lativament semblants a les actuals.

La darrera d'aquestes glaciacions es va

iniciar fa 85.000 anys i va finalitzar ara fa
18.000 anys, i com en totes les ocasions
anteriors seguia un procés natural. Actu
alment ens ha tocat viure en un període
interglacial càlid i de retrocés del gel, que
ara ocupa el10% de la superfície del pla
neta davant del 32% de fa 18 mil anys,
quan el mar gelat de l'hemisferi nord

s'estenia a I' hivern, des de IÀrtic fins al

nord de la Península Ibèrica. El gel con

tinental, com el que ara podem trobar a

Grenlàndia i a d'altres zones àrtiques i

antàrtiques, s'estenia amb gruixos de fins

a 2.000 metres per tota I' Europa central
i del nord, els límits meridionals d'aques
tes impressionants masses de gel coin

cideixen amb les actuals ubicacions de

ciutats com Londres i Hamburg a Europa,
o Nova York a IAmèrica del Nord.

La desaparició progressiva d'aquestes
grans masses de gel en l'àmbit planetari,
ha estat la causa que en els darrers 18
mil anys el nivell de l'aigua del mar s'hagi
elevat 120 metres, i això ha ocasionat la

separació pel Canal de la Mànega de les
Illes Britàniques de la resta del continent

europeu.

LADARRERA
GLACIACIÓ ALS
PIRINEUS

Durant la darrera glaciació (-85.000 a

-18.000 anys), les valls pirinenques es

taven ocupades per extenses llengües
de gel de molts quilòmetres de llargada,
comparables a les que en l'actualitat po
dem trobar en zones àrtiques o antàrti

ques. Com veureu en el quadre adjunt, la

glacera De l'Èsera a la Vall de Benasc va

arribar a tenir 36 quilòmetres de llarga
da, i un gruix de gel de fins a 800 metres
en el sector on ara hi ha les poblacions
de Benasc i Anciles, tot i que la més ex

tensa del vessant sud dels Pirineus, amb
50 km, va ser la de la Noguera Pallaresa.
Les més potents es van formar al ves

sant nord de la serralada, la de la Ga
rona assolí els 66 km (en l'actualitat no

queda cap resta de gel), i en van superar
els 50 les de IAriège i la Gave de Pau,
amb gruixos semblants a les de l'Ésera.

En termes generals, en finalitzar la gla
ciació fa 18.000 anys, l'evolució climàtica
i glacial als Pirineus no ha estat diferent
de la que van seguir altres importants
carenes de muntanyes com els Alps o

I'Himàlaia, salvant-ne les diferències de

latitud i alçada, amb una regressió del

gel de magnituds gegantines.

La següent comparativa de dades (qua
dre) pot donar-nos una idea de les con

seqüències d'aquesta evolució climàtica
sobre la dinàmica de les glaceres des

del final de la darrera glaciació.

DE LA PETITA
EDAT DEL GEL A
L'ACTUALITAT

Si fem un salt en el temps (dins d'aquest
període interglacial dels oarrersts mil

anys), i ens acostem als nostres dies,
cal esmentar que el darrer òptim climàtic
amb temperatures superiors a les actu

als, va esdevenir entre els segles X i XIV

de la nostra era (Òptim Climàtic Medie

val). En aquest període les glaceres piri
nenques van quedar reduïdes a la míni
ma expressió, i és molt probable que fins
i tot la seva desaparició fos total.

AI voltant de l'any 1315 es van començar
a produir una sèrie d'irregularitats climà-

La Glacera di\neto formava part d'una de les zones d'alimentació de la gran Glacera
de la Vall de Benasc (Glacera del Ésera). Actualment és la més extensa dels Pirineus.

A) GLACERA DE LA VALL DE BENASC FA 18.000 ANYS
B) GLACERA DE L'ANETO ANY 2010.

A B

LONGITUD 36.000 m 662 m

ALTITUD MÀXIMA 3.400 m 3.300 m

ALTITUD MINIMA 950 m 2.866 m

EXTENSiÓ (*) 57 ha

LíNIA DE LES NEUS PERMANENTS 1.900 m 3.190 m

GRUIX MÀXIM DEL GEL 800 m 40 m

GRUIX DEL GEL A 1.130 m. 800 m (X)
TEMPERATURA MITJANA ANUAL -9,0 -1,8
A LA CAPCELERA EN o CENTIGRADS

TIPUS DE GLACERA de vall de circ

ACTIVITAT DE LA LLENGUA estable retrocés

VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT 150 m/any 5 m/any

(') AI conjuntar tantes capceleres la seva extensió és dificil de calcular. A finals del segle XIX era encara de 121 ha.

(X) Actualment aquest punt I'ocupa la població de Benasc amb 1.700 habitants.

imatge 2

Morrena (acumulació de material d'erosió) formada pel naixement i avançament de la
Glacera de Llosás durant la Petita Edat del Gèl. Actualment la gelera s'ha extingit de
nou (16/08/2010)
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tiques que a efectes glacials van conduir
a una etapa lleugerament més freda que
l'actual, anomenada Petita Edat del Gel

(anys 1550 a 1850). La importància de la
Petita Edat del Gel rau en el fet d'ésser
el darrer avançament significatiu de les

glaceres pirinenques i per tant, que cap
nou avançament del glaç ha destruït les

marques al paisatge deixades pel gel.
Un descens de poc menys de dos graus
centígrads en els valors de les tempe
ratures mitjanes anuals va ser suficient

perquè de nou als sectors més alts de
la carena s'hi formessin glaceres d'una

extensió i d'un gruix considerables. Pos

teriorment, en els darrers 160 anys no

s'ha tornat a produir un avanç d'aquest
abast. Les glaceres pirinenques van as

solir la màxima extensió recent entre els

anys 1820 i 1825, es van mantenir esta
bles fins a l'any 1850, i van patir un des

glaç molt significatiu a la segona meitat
del segle XIX, cosa que va suposar la

desaparició d'algunes de les noves gla
ceres que s'havien format en els darrers

300 anys (imatge 2 i 3).

Durant el segle XX va continuar la ma

teixa tendència amb poques excepcions,
fins que a l'any 1975 i durant aproxima
dament una dècada es va interrompre
aquesta fase de retrocés: la meitat de

les glaceres alpines van iniciar un petit
avançament, i les glaceres pirinenques
van entrar en una fase d'estabilització. A

mitjans dels anys 80 s'inicià un nou pe
ríode de retrocés, etapa en la qual ens

trobem encara, i que des de l'any 2003

imatge 4

Evolució de la Glacera Occidental de la Maladeta en 18 anys, en què s'observa clara
ment la disminució en gruix i extensió del gel (1992 - 2010)
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s'ha intensificat d'una manera molt

considerable.

Per descriure un exemple concret als
Pirineus, el retrocés de la llengua de la

Glacera Oriental de la Maladeta es pot
considerar que ha estat d'una mitjana
de 5 metres anuals fins a l'any 2003;
del 2003 al 2005 de 15 metres (7,5 me-

La línia blava ens indica l'extensió màxima
de la Glacera d'Aneto en acabar la Petita

Edat del Gel, fa 150 anys. La imatge és
del 22/08/2003, just abans d'accentuar-se

l'actual regressió

tres anuals); del 2005 al 2007 de 43 me

tres (21,5 metres de mitjana anual), i del
2007 al 2009 de 36 metres (18 metres

de mitjana anual). En proporcions sem

blants el gruix del gel ha anat disminuint,
10 metres de mitjana en el període 1985

- 2005 (0,5 metres cada any), 3 metres
entre 2005 i 2007 (1,5 metres/any), i

2,50 metres del 2007 al 2009 (1,25 me

tres/any). Les restes de neu que durant

l'any 2010 s'han mantingut a determinats
sectors de la glacera han impedit una

medició acurada del límit i gruix del gel,
i tot i que aquest fet és una bona notícia,
no ha estat suficient per modificar-ne la
tendència. En els sectors on el gel ha
estat visible el procés de regressió s'ha

mantingut de manera contundent (imat
ge4 i 5).

EL FUTUR DE LES
GLACERES DELS
PIRINEUS

Juntament amb alguna minsa resta que
sobreviu als Pics d'Europa, les glaceres
dels Pirineus han passat a ser les més
meridionals d'Europa, i la realitat indis
cutible és el seu camí cap a l'extinció. El
seguiment que durant 28 anys he fet a

les glaceres pirinenques, amb milers de
testimonis fotogràfics així ho confirmen.
Si les condicions climàtiques actuals es

mantenen a empitjoren (increment de
l'escalfament i/o disminució de les pre
cipitacions de neu), les glaceres pirinen
ques no tenen cap possibilitat de seguir
existint, La línia d'equilibri que separa
les glaceres en dos sectors, el d'alimen
tació i el d'ablació, s'ha situat en els
darrers cinc anys a una alçada mitjana
de 3.190 m. Tots coneixem que l'alçada
màxima dels Pirineus és de 3.404 m, i

per consegüent és fàcil treure la conclu
sió que les glaceres pirinenques s'han



imatge 3
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La línia d'equilibri (1) divideix les glaceres en dos sectors, a la part superior (2) la zona d'alimentació, que a finals d'estiu es manté

coberta de la neu que en el futur formarà nou gel i, a la part inferior (3), la zona d'ablació, per on la glacera perd massa. La posició del

límit inferior de la llengua (4) en relació a l'any anterior ens indica si la glacera avança a retrocedeix. En els darrers anys la línia d'equilibri
s'ha situat a una alçada mitjana de 3.190 m, deixant un mínim espai per a la generació de nou gel (Glacera Oriental de la Maladeta;
05/08/2009) .

imatge 6



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

Properes Expedicions Guiades 2011:
- Toubkal (4.167 m) i d'altres 4.000 (Atles) 7 dies. Agost, Setembre i Octubre.
- Mgoun (4.068 m)+Gorges Mgoun+Sagro (2.711 m)+Desert (Atles) 8 dies. Agost, Setembre i Octubre.
- Pic lenin (7.134 m) (Pamir) 22 dies, Agost.
- Ararat (5.137 m) (Kurdistàn) 10 dies, Setembre. ..

- Damavand (5.671 m) (Iran) 10 dies, Setembre.

- En preparació pe12012: Pissis, Bonete, Elbrus, Etna amb esquís, Mgoun amb esquls ... i tot tipus
d'activitats arreu dels Pirineus.

- Audiovisuals i conferències.

carles_gel@hotmail.com - 649188391/972727545 - www.pirineos3000.com

quedat sense espai per alimentar-se i re

generar-se; fent un símil podem dir que
moriran per inanició (imatge 6).

Testimonis fotogràfics d'aquest procés
els trobareu en els dos darrers llibres

que he publicat. En El Canvi Climàtic a

les Glaceres dels Pirineus veureu que
a l'interior del Parc Posets Maladeta, en

el període 1985-2005, dels 31 aparells
glacials catalogats, 10 s'han extingit i uns

altres 7 estan al límit de fer-ho. En La
Glacera d:4neto, efectes del Canvi Cli
màtic en Imatges observareu que inde

pendentment de les escissions menors

dels anys 2005 i 2006, la glacera més
extensa dels

-

Pirineus, es va fraccionar
de manera molt important el setembre
de1 2009 en dues geleres que ja seguei
xen una dinàmica independent, i que per
tant s'han fet encara més vulnerables als
efectes climàtics. Les previsions apunten
que en el període 2015-2017 es produirà
un segon fraccionament de grans dimen

sions, i més endavant la transformació
de la glacera en diverses congestes de

gel inconnexes, finalment l'extinció se

ria definitiva a meitats del present segle.
Si aquest és el destí de l'aparell glacial
més important de la serralada, endevi

neu quin serà el de les altres glaceres i

congestes de gel que encara sobreviuen
als Pirineus! (imatge 7).

El ràpid procés de formació i creixement
de les glaceres durant la Petita Edat de
Gel ens dóna l'esperança que un lleu
canvi de tendència climàtica seria sufici
ent per a la supervivència i creixement de
les glaceres pirinenques, perquè no so

miar-hi? No sempre els somnis es com

pleixen, però en el transcurs del temps
a escala geològica una nova glaciació
prendrà el relleu al període interglacial
en què vivim, i el gel tornarà de manera

inexorable a ocupar l'espai que ha deixat
lliure. Les glaceres dels Pirineus no en

seran l'excepció, i com en tantes altres
ocasions, la història es repetirà.

-

imatge 7

Evolució de la Glacera d'Aneto en 24 anys (1985 a 2009), en què s'observa la desapa
rició del magnífic front de gel del Lòbul Oriental.



 



La Forcanada (2.882 m)

Aquesta és una de les muntanyes més

atractives i espectaculars de la serrala

da, una majestuosa i formosa mola de
roca que s'enlaira sobirana dominant
dues importants valls araneses: Era Arti

ga i Deth Arriu Nere.

Muntanya bicorna, amb dos cims gaire
bé bessons que estan separats per un

coll petit i estret. De fet, la Forcanada té
un parell a tres de puntes secundàries,
sent la Punta Estel la principal.

Muntanya orgullosa i exclusiva com po
ques, on cap de les vies que ens porta
ran a assolir el seu cim són fàcils. De fet,
excepte una, totes les altres són d'esca
lada de més a menys dificultat.

Si pel vessant de l'Artiga de Lin la ruta
normal seria el corredor nord-oest, pel
cantó de la vall del riu Nere, la ruta més

assequible transcorre per l'esperó sud/
sudoest, una via que no és gaire difícil

però que, en canvi, és força delicada i

perillosa. La Forcanada és una munta

nya que demana molta experiència so

bre aquests tipus de terrenys: ni fàcils
ni difícils ... però en canvi, enganyosos i
amb un rise evident.

La via de l'esperó SISO
L'aproximació al peu de via és llarga i

feixuga, amb un desnivell important. Cal

preveure gairebé quatre hores. A partir
del Lac deth Hòro (2.057 m) - lloc on és

pot acampar- el camí no està gaire ben
marcat. És important destacar, però, que
l'aproximació a la muntanya és una ruta
bellíssima.

Pujar i baixar la Forcanada en un dia

representa una fita a l'abast dels mun

tanyencs físicament més ben preparats.

Situats als peus de l'ample corredor que
dóna accés a la bretxa sud de la Forca

nada, gaudirem d'unes vistes excepcio
nals damunt la muntanya i sobretot, del
tram de via que encara ens queda per
superar, i que és el més complicat. Fins
al cim principal encara ens caldrà supe
rar uns 250 metres de desnivell.

L'ascensió a la bretxa sud no és gens ni
mica complicada. Cal pujar per un corriol

força estret, per un terreny cada vegada
més dret. Superat el característic esglaó
rocós (10) s'arriba a l'estreta i petita bret
xa sud de la Forcanada (2.750 m), indret
on acaba el mític Corredor Nord-est,
obert pels francesos el 1906. Nosaltres,
però, seguirem la via d'altres dos france
sos: Tonnellé i Lafont del 1858.

A partir d'aquest indret comencen les ve

ritables dificultats, ja que ens endinsem
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inclinada (11°+) en què la roca és força
compacta. AI capdamunt de la placa hi
ha una instal-lactó de ràpel de color ver

mell que destaca molt i és veu des de

força avall. Si cal, aquest és un bon lloc

per assegurar. Sota els nostres peus hi
ha un buit important. Aquesta placa es

pot evitar per l'esquerra, seguint un sis
tema de relleixos (10, 11°).

Ens trobem a mig esperó i el cim sud de
la Forcanada es veu proper. Tot seguit
escalem una canal/diedre (11°), on veu

rem un pitó vell que també ens pot servir
per assegurar. Una mica més amunt n'hi
ha un altre. El terreny torna a ser molt
vertical, però ja no és tan tètric com era

a la part baixa. La roca és força descom

posta. Atenció a la caiguda de pedres.

És veu I'instal.lació de ràpel que hi ha a

un metre i mig sota el cim sud. Superem
la canal/diedre i ens endinsem en un

terreny una mica menys complicat 00+)
i no tan vertical. Sortim de l'Esperó S/
SW i arribem al cim sud de la Forcanada
(2.872 m), només deu metres més baix
que el cim nord.

Descobrim el massís de la Maladeta i un

paisatge preciós.

Del cim sud davallem vers el coll que
separa ambdues puntes. Ho fem per un

Cim Sud de la Forcanada

de ple en l'Esperó SISO. Abans caldrà

equipar-se, perquè el casc i l'arnès es

devenen imprescindibles

Una travessia d'esquerra a dreta -a

estones delicada- ens porta fins a una

estreta canaleta que caldrà superar (0),
tenint molta cura, ja que tot i que les pre
ses són força bones, la roca sovint està
molt descomposta. De fet, aquesta serà
a partir d'ara la tònica general.

Un cap superada la canaleta de 4 a 5

metres, continuem desplaçant-nos cap a

la dreta, passant per sota d'unes agulles
d'aspecte molt tètric. L'escalada conti
nua sent fàcil, però cada vegada més
aèria. Gairebé tot l'itinerari està marcat
amb fites petites.

Escalem un segon ressalt una mica més
difícil i sobretot delicat (11°). Observat
des d'aquí, l'esperó es mostra sever i

complicat. El terreny és molt vertical.

Gairebé totes les rutes d'alta muntanya
tenen els seus punts febles, i la Forcana
da òbviament també el té.

S'acaba la travessia d'esquerra a dreta
i ens situem sota la vertical de l'esperó,
ample i potent, però que només permet
la cabuda d'un itinerari relativament fà
cil. Ens posem damunt d'una placa força



L'imponent Forcanada

sistema de petites lleixes molt estretes

(ID). Sota nostre hi ha un estimball im

pressionant. Finalment assolim el coll
i iniciem la delicada travessia cap a la
dreta (ID, 11°), fins que descobrim a la
nostra esquerra una canaleta que porta
directament al cim. Pugem per aquesta
canaleta, el terreny és molt descompost
i delicat; cal anar amb molta cura, per
què to es mou. El més recomanable és
escalar prop de la paret de la dreta, ja
que la roca és més compacta (ID+,IIO).
Finalment assolim la curta cresta que,
ràpidament, ens porta fins al cim nord
a principal (2.882 m), aèri i relativament

petit.

La vista és impressionant en totes les

direccions, potser una de les millors dels
Pirineus!.

Des del peu del corredor cal preveure
d'1h 15min a 1h 30 min d'escalada.

Localització: vall del riu Nere (Val
d'Aran).
Punt d'inici: Pleta d'Horno (1.455 m),
accessible per pista forestal des de les

proximitats de la Boca Nord del Túnel de
Vielha.

Durada: unes 6h des de la Pleta

d'Horno (1.455 m). Cal preveure unes

4h 30 min per fer el descens. En total

de 10h 30 min a 11h.

Ascens: 1.550 m.

Dificultat: alguns trams de 11°+ a 111°_
damunt d'una roca descomposta. Molt
aèri i delicat.

Material: bastons, un a dos cordinos
de 30m, arnès, casc, bagues llargues,
tascons variats. Si decidim fer aquesta
ascensió a principis d'estiu, els grampons
i el piolet esdevenen imprescindibles.
Més informació: Pirineos, Escaladas

Fáciles (Caries Gel), Desnivel, 2009.

Època recomanada: de mitjans de juliol
a finals de setembre.

El Pic de Vallhiberna (3.067 m)

Molt a prop de la Maladeta existeix un al
tre massís aïllat molt més petit, que està
envoltat d'un entorn magnífic i bucòlic, ja
que el massís de Vallhiberna forma part
d'un dels racons més idíl·lics de la Riba

gorça aragonesa.

La ruta normal és una de les més sen

zilles i ràpides que conec per pujar
a un tres mil, per tant gent preparada
en tindrà prou amb dues hores. A més,
a l'estiu no cal cap tipus de material,
només uns bastons i un bon calçat de

muntanya.

Descans al principi de la cresta de Roques Blanques del Vallhiberna
excursionisme 1 7
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per on hem pujat, desgrimpant l'ares
ta de poca dificultat (10, 11°_), tot i que
aquesta és molt estreta. Cal anar amb
molta cura.

�..

L'embassament de Llauset des de la cresta de Roques Blanques

Però aquesta és una muntanya sorpre
nent... on un bon grapat de crestes con

vergeixen en algun dels tres mils que té
el massís. Entre aquestes hi destaca la
cresta de Roques Blanques a cresta EsU
Sudest, que, gràcies a la seva accessi
bilitat i bellesa, es troba entre les més
recomanables d'aquesta gran muntanya
ribagorçana.

Oblidada per l'home, només el pas del
temps dirà si s'arriba a convertir en

clàssica.

La cresta de Roques Blanques
Tot al contrari que a la Forcanada, l'apro
ximació a la cresta del Vallhiberna és
curta i força bonica. En només dues ho
res arribarem al peu de la via, situada a

uns 2.700 metres d'altitud. És en aquest
punt on comença la part més estètica i

complicada de l'itinerari.

Deixem la fàcil via normal de banda i

girem a l'esquerra, iniciant l'ascensió
d'un fort pendent rocallós que, sense
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complicacions, ens porta fins a la cresta,
assolint en uns 20 minuts el pic est de
Roques Blanques (2.811 m).

Tot seguit girem a la dreta i continuem
escalant una cresta molt esmolada gai
rebé horitzontal formada per uns blocs
molt grans (111°-), fins que arribem a una

bretxa molt petita que cal superar obliga
tòriament (111°-). El pas és molt aeri da
munt d'una roca bastant compacta. Su

perem la bretxa per la dreta (cara nord).
Una vegada l'haguem superat, grimpem
un tram molt senzill (l", 11°) i força aeri, i
immediatament arribem al pic de Roques
Blanques a pic oest de Roques Blanques
(2.944 m), probablement un deis cims

menys freqüentats dels Pirineus.

Les vistes sobre el Vallhiberna i el tram
de via que encara ens queda són espec
taculars.

A partir d'aquí la cresta és molt més sen

zilla, però a la vegada molt més aèria.
Iniciem la davallada pel vessant contrari

Finalment s'arriba al punt més baix de la
cresta, indret on el color de la roca passa
de fosc a clar (d'aquí el nom de Roques
Blanques!). A la dreta un corredor curt i

força dret ens permet tornar sense gai
res dificultats al camí de la ruta normal,
però ens perdríem el millor.

Tot seguit escalem pel mateix tall de la

cresta, superant un tram senzill però
molt aèri que de seguida agafa més pen
dent. Superem un parell o tres de petits
cims. A partir d'aquí, la cresta s'enlaira
sobtadament i pren un caire molt espec
tacular i força aèri, malgrat que la dificul
tat gairebé no arriba al 11°. L'asseguran
ça és precària. De mica en mica anem

superant la part més estètica i elegant
de la cresta de Roques Blanques. A mà
esquerra la timba és impressionant, pel
que les petites dificultats se superen to-



tes per la dreta o bé resseguint el tall es

molat de l'aresta. Molt elegant.

A poc a poc l'aresta va suavitzant el seu

pendent, i al final és molt suau. Sense

complicacions, assolim el pic Oriental de
Vallhiberna (3.032 m), punt on la cres

ta de Roques Blanques s'ajunta amb la
ruta normal.

A continuació, seguim l'itinerari a tra

vés d'una cresta relativament estreta
i horitzontal (alguns passos de 1°), fins
al proper pie de Vallhiberna (3.067 m),
punt culminant del massís. Les vistes
són impressionants, perquè aquesta és
una talaia de primer ordre.

No obstant això, per tal de fer-ho més
bonic, us recomano que continueu per la

cresta, travesseu el famós Pas del Ca

vall i assoliu en pocs minuts la Tuca de
les Culebres (3.062 m).

A continuació, és pot realitzar la traves
sia del Vallhiberna. És a dir, davallem en

direcció oest/nord-oest, seguint un sen

deró indicat amb fites. La primera part
és força dreta i cal seguir un sistema de

relleixos. Una vegada superada aques
ta part ens endinsem en una de no tan

vertical, però que en canvi és força en

tretinguda, on és barregen les desgrim
pades amb un terreny força inestable. El
descens és molt ràpid!.

Una mica abans d'arribar al coll de Cule
bres trobem un senderó a mà esquerra.
El seguim i en menys de deu minuts ar

ribem al coll de Llauset, des d'on és veu

Perspectiva de la Cresta de Roques Blanques

l'embassament de Llauset, punt on hem
iniciat el recorregut.

En 1 h 20 min hi tornarem a ser.

Localització: embassament de Llauset,
Ribagorça.
Punt d'inici: plataforma de l'embas
sament de Llauset (2.200 m), accessible

per pista semi asfaltada des del poble
d'Aneto.

Durada: de 6 a 7 h per fer tota la volta.

Ascens: prop de 1.000 m.

Dificultat: alguns trams molt curts de
111°_. Cresta molt aèria.

Material: bastons, casc, arnès, algunes
bagues llargues, alguns tascons, un

cordino de 30 m. Piolet i grampons
imprescindibles a principis d'estiu.

Més informació: Crestas Pirenaicas 2

(Pako Sànchez), Desnivel, 2009.

Època recomanada: de primers de juliol
.

a primers d'octubre.
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364



Terreny sorrenc a sota la paret de Bandiagara

850 km en BTl pel Níger i el país Dogon

CAMINS DEL SAHEL
Text de Pep Mayolas
Fotografies de Pep Mayolas i Bàrbara Martínez

Àfrica enganxa. Qualsevol que hagi travessat el Sàhara i s'hagi endinsat en el continent negre coneix aquest
efecte ... Àfrica obliga a acceptar sense condicions la seva idiosincràsia; les diferents concepcions del

temps, de l'espai, de les relacions humanes o de la vida mateixa. Si un aconsegueix africanitzar-se ... un

viatge per Àfrica difícilment s'oblida. Àfrica enganxa.

Mali és un país fascinant, ple de contrastos i sorprenentment verge. La falla de Bandiagara, el Níger, les

agulles de Hombori, Mopti o Tumbuctú són motius més que suficients per emprendre el viatge. Aquesta tra
vessa proposa recórrer una bona part del país evitant al màxim la carretera principal i cercant un contacte
més proper amb la gent.

20 excursionisme
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Som a Sevaré esperant perquè la
bâchée (microbús africà) ens porti al

poble de Bandiagara. Estem preocupats
perquè no sabem si voldrà portar-nos
les dues bicicletes (maldecaps occiden

tals). Quantes bicicletes voldrà carregar
en una bâchée de 12 places si ja som

18 esperant? A quina hora sortirà si ens

han dit que sortiria a les set? Són les set

i vint minuts. Finalment el conductor de
cideix marxar i 18 clients ens embotim a

dintre, és aleshores, quan estem tots ata

païdets que necessiten 20 minuts més

per carregar tots els paquets, les nostres

bicicletes, una altra més i també dues
motos. Sortim ... i el conductor va a pro
veir-se de combustible ... Al cap de 200 m

parem i pugen a dos individus amb dues

motos més. La furgoneta marxa amb 4

motos, 3 bicicletes i 20 persones asse

gudès en el lloc de 12. En enfilar la car

retera el conductor para a comprar pa,
moment que aprofiten diversos usuaris

per baixar a comprar pa també. Després
pararem a pixar i a resar amb la caiguda
de la tarda i potser alguna vegada més ...

Res és impossible a l;À.frica però tampoc
res és previsible.

Mali és un dels països més fascinants

del continent negre ... Tota la part nord
del país està sotmesa als designis del

Sàhara, la resta ve marcada per dos

grans accidents geogràfics i que són el
motiu d'aquesta ruta; el riu Níger i la falla
de Bandiagara. Burkina Faso és un bon

complement, ètnicament riquíssima però
molt més globalitzada, està lluny de l'au
tenticitat i l'aventura que ens ofereix Mali.
La ruta principal, i pràcticament l'única

Travessant un dels braços del riu Bani

asfaltada, uneix Bamako amb Gao a tra

vés de 1.200 km. Els principals atractius

del país s'aborden des d'aquí, pel que

aquesta és gairebé l'única via transitada

amb vehicles de motor i per tant, la que
cal evitar.

La nostra ruta surt de Ségou a 230 km

de la capital de Mali i ens porta fins a

Ouahigouya a 180 km de la capital de

Burkina Faso. És una ruta majoritària
ment per pistes de terra que esquiva la

gran carretera principal. Durant la prime
ra meitat deambula a través dels grans
cursos fluvials del Níger i el Bani passant
per Djenné i Moptí. La segona part se

centra en Bandiagara i en els seus múl

tiples accessos per allunyar-se finalment

de la falla cap a la frontera de Burkina.

És una ruta que es va reelaborar durant

el viatge, allò que anàvem veient i allò

que ens anàvem dient modificaven l'iti
nerari inicialment previst, per finalment

aconseguir un recorregut molt ciclable i

de gran bellesa.

,

EL NIGER

Decidim fer el trajecte entre Bamako i

Segou en autobús per evitar el trànsit de
la carretera principal. Sortim de Segou
per carretera cap a Markala. En 10 qui
lòmetres abandonem l'asfalt, resseguint
una pista bona i ampla que segueix la
direcció nord-est fins a Diourou. Després
la canviarem per pistes més petites i fi

nalment per un camí que avança sobre

un dic, per evitar les inundacions del Ní

ger, i que ens portarà a un últim poblat
gran. D'allà fins a Ke-Macina els camins

són terriblement perdedors i seguirem
roderes que més o menys portin la nos

tra direcció (sempre nord-est paral-lels
al Níger). Aquest tram és molt salvatge
i hem d'anar amb molta cura amb l'ori

entació. Trobarem poblats peul i bozzo.

El paisatge de vegetació baixa de ribera

no deixa veure el riu i es converteix en

un laberint de difícil resolució. t'arrtbada

a Ke-Saro (poble bessó a l'altra banda

del Níger de Ke-Macina) ens ofereix una

pista nova que ens portarà cap a Djenné.
Malgrat ser pistes amples el trànsit és in

existent, pastors a peu, algunes bicicle

tes, dues motos i potser un camió per dia

es tot el que trobem. A Saro hi ha mer

cat. .. impressionant! t'arribada a Djenné
ens impacta tant per la bellesa d'aques
ta ciutat medieval africana, com perquè
amb el retorn al circuit turístic la gent ja
no actua igual. Els primers dies ens han

permès gaudir d'un Mali pur, extremada

ment poc contaminat pels occidentals.

EL BANI I DE NOU EL
,

NIGER

Evitem la carretera principal que surt

de Djenné per anar a buscar la ruta Ba

mako-Gao i retallem en diagonal fins a

Sofara, passant per Taga. De nou entre

poblats aiguamolls i roderes, fins que el

Bani ens barra el pas. Ens caldrà primer
una pinassa (embarcació) i després ai-
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gua fins als genolls per passar els diver

sos braços del Bani i arribar a Sofara i
a la carretera principal que seguirem
fins Mopti. Mopti es una altra retrobada
amb la massificació i els vividors atrets

pel turisme, tot i això és un port fascinant

de visita obligada. D'aquí es pot iniciar

el viatge amb piragua fins a Tumbuctú.

I'opció per terra i amb bicicleta, un dels
nostres objectius inicials, és només per
a valents a qui no importi arrossegar la

bicicleta més de 200 km sobre la sorra.

Aprofitem Mopti per fer compres: menjar,
una coberta de bicicleta, una motxilla per
la ruta a peu i mig quilo de nous de cola,
una ofrena d'amistat cap als vells dogon.

,

EL PAIS DOGON

Me n'havien parlat tant, havia vist tantes
fotos i llegit tantes històries que tenia

sospites que es produiria aquella decep
ció tan clàssica dels llocs massa cone

guts. Però el país dogon pertany a aque
lla estranya categoria dels territoris que
malgrat ser coneguts contenen en sí ma

teixos una essència màgica que no pot
deixar de fascinar-nos. Pedalar per sota
de Bandiagara, enfilar-nos pels camins

entre escletxes de roca, perdre'ns pels
poblats camuflats en les tarteres de sota

la talla, parlar amb la gent i dormir a les

teulades forma part d'aquella coi-receto
de records que perduren dels viatges.

Sanga i Bankass són els accessos clàs
sics al país dogon i allà els guies poden
resultar molt molestos i fer-nos creure

que es obligatòria la seva contractació

per poder accedir al país. El nostre ac

cés per Dourou permet entrar sense els

emprenyadors vividors i ens dóna abso
luta llibertat per visitar la falla gaudint de
l'honestedat i amabilitat de la gent.

En alguns pobles ens cal pagar una taxa

turística i ens ofereixen begudes (a preu
més car que a la resta del país). És la
manera que tenen d'aprofitar els recur

sos turístics. Sabem que la nostra apor
tació beneficiarà la comunitat;a canvi te
nim les portes obertes i no ens demanen
ni ens exigeixen res més. Els dogon són
extremadament legals, podeu negociar
amb ells com amb qualsevol altre natiu

africà però no hi desconfieu, us donaran

grans lliçons de noblesa.

La part de sota de la falla és força sorren

ca, hi ha trams millors però n'hi ha d'al
tres que són veritables mars de sables.
La zona que proposa la ruta és la més
fàcil de ciclar. Un cop sota la falla i fins a

Nombori, ens allunyem un quilòmetre de
la cinglera, allà trobem pastures que ens

permetran evitar la sorra.

22 excursionisme
364

Repostant aigua en un poblat peul

Des de Banani accedim als tres poblets
de Yoguma i a la muntanya sagrada dels

dogon. Un altiplà separat completament
de la paret principal, d'accés compro
mès a través d'escales i ponts de fusta i

pedra. Probablement una de les ferrades

(o fustades) més antigues de la Terra.

Aquí sí que és recomanable contractar

un guia perquè l'altiplà de dalt és extre
madament perdedor i ple de grans fis
sures que només els natius saben per
on passar. Se'l pot contractar a Yoguma
per molt pocs diners i a més val la pena
gaudir de la seva companyia i de les his

tòries que ens explicarà.

DE BANDIAGARA CAP A
BURKINA

Pedalem amb la cinglera a l'esquena,
ens allunyem de Bandiagara després
d'haver deixat Kani Kombolé i el direc
tor de l'escola amb qui hem compartit el

matí. Ens girem per mirar i tornar a mirar:
la paret és magnètica. AI davant una pis
ta ampla, de terra vermella s'escapa cap
a la frontera de Burkina. Farem nit a Koro
i cometrem l'error d'anar al seu únic ho

tel (no ho feu, és car i tronat), molt millor

el bivac. t'endemà, passem la frontera,
bé de fet, res no indica que hem passat
d'un país a l'altre fins que al cap de 20
km per la mateixa pista trobarem el con

trol fronterer.

A Ouahigouya s'acaba la pista i comen

ça una carretera força bona que enllaça
amb Ougadougou, la capital impronunci
able del país ("uaga" pels natius).

La gent a Burkina és extraordinària,
aquest és l'actiu principal al país. Bur
kina està més preparada pel turisme i

trobareu millors hotels i gairebé de tot en

tots els pobles. Per contra, Burkina difí
cilment pot competir en autenticitat amb
el seu veí.

El bucle a la falla obeeix a diverses ra

ons: en primer lloc permet una visió molt

completa de Bandiagara (la zona de
Kani Kombole, la zona de Banani i Yogu
ma i la zona central de Daurau). Es fan
a més les tres pistes principals que per

l'altiplà rocallós baixen Bandiagara. �en
trada per Daurau permet evitar l'assalt
dels guies i realitzar uns 40 km per sota

(els més ciclables). Es possible fer-la tota

però cal tenir en compte el que represen
ta la relació entre bicicleta i sorra.

Malgrat que hem anotat distàncies en la

ruta, els horaris són flexibles. Viatjar per
Àfrica obliga a entendre que tots aquests
aspectes són aproximats. No aneu amb

el temps just, problemes amb el trans

port, avaries i incidents a un parell de



dies de pluja que destrossin les pistes
poden variar enormement els horaris.
Els viatges d'aventura sempre obliguen
a tenir "plans B" i temps sobrer, però Àfri
ca exigeix un pas més ...

Nosaltres vàrem fer unes 60 hores so

bre la bicicleta. Això vol dir una mitjana
d'uns 14 km/h. En general, una velocitat

mitjana força alta per ser una travessa.
Hi ha molts quilometres plans per pistes
bones on superareu fàcilment els 20 i

alguns trams sorrosos on difícilment ar

rossegareu la bicicleta a més de 4 km/h.
Calculeu però que durant el dia parareu
múltiples vegades a fer aigua, parlar
amb la gent o visitar poblats. Compteu
tot el dia per etapes de 5-6 hores sobre
la bicicleta. No us apresseu i aneu justos
de dies perquè Àfrica és Àfrica.

1. Bamako-Segou (autobús). Segou-Soke
2. Soke-Ke Macina

3. Ke Macina-Mougnia
4. Mougnia-Djenné
5. Djenné- Tagà- Sofara- Somadogou
6. Somadougaou- Mopti
7. Mopti-Songo-Bandiagara
8. Bandiagara- Dourou-Nombori-Banani

9. Banani- Younga- Banani (ferrades dels dogon)
10. Banani- Sangha- Bandiagara
11. Bandiagara- Kani kombole-Koro

12. Koro- Ouahigouya

40 km

100 km

100 km

40 km

90 km

50 km

90 km

70 km

(30 km+ tresc)
50 km

100 km

100 km

Des d' Ougadougou, sobretot Banfora.
Des de Mopti es poden fer visites a Tom
boctú o Hombori (imprescindible).

Alerta amb les tempestes, són senzilla
ment brutals. Una nit vaig veure baixar
les varetes del sostre de la tenda fins
al terra enmig del diluvi. De dia, cal po
sar-se a cobert perquè moltes vegades
porten masses de pols en suspensió que
les fan poc suportables sense protecció.
Es veuen venir, però avancen amb gran
rapidesa, això vol dir també però que
passen ràpid.

Pedalant pel poblat de Banani, al país dogon
excursionisme 23
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DADES PRACTIQUES

SITUACiÓ I ACCÉS

Tant Mali com Burkina són dos països
significatius de Il\frica occidental, pocs
animals i una gran riquesa etnogràfica.

Air France vola des de París i Royal
Air Marroc des de Barcelona via Ca
sablanca. Royal és una bona opció de

preu i a més permet fins a 40 quilos de

pes. Vigileu amb els enllaços ja que els
avions solen anar amb retard. No feu

l'enllaç just perquè teniu molts núme
ros per perdre l'avió a arribar sense les

bicicletes. Les arribades són sempre
a hores intempestives de la matinada.
Una bona opció es contractar l'hotel

per lnternet i que us esperin a l'aero

port. Per una mica més us estalviareu
molts problemes.

VISATS I VACUNES

El visat és necessari tant a Mali com

a Burkina. El de Burkina el podeu tra

mitar a Bamako o, molt més barat, a

la mateixa frontera. El de Mali a l'am

baixada de París; el consolat honorari

de Madrid us pot facilitar els tràmits, a

al mateix aeroport (però alerta perquè
podeu tenir problemes amb la cornpa
nyia aèria si no el porteu des de casa.

Confirmeu al reservar els bitllets). Si el
demaneu a l'aeroport, us en donaran
un de provisional que haureu de com

plementar. Compteu amb algun dia
més a Bamako. Arribada al poblat dogon de Nombori

Es obligatòria la vacuna de la febre gro
ga (el carnet internacional de vacunació
és imprescindible per entrar al país) i són
aconsellables unes quantes més, a més
del profilàctic contra la malària.

ÈPOCA ACONSELLABLE

És ideal l'època freda de novembre a

gener. Nosaltres vàrem anar-hi al juliol
(inici d'època de pluges). Els ruixats i els
dies ennuvolats van ser una benedicció.
Encara que més endavant probablement
moltes pistes presenten més problemes
de ciclabilitat.

DIFICULTAT
Recorregut gairebé totalment ciclable.

Malgrat l'absència de desnivell, la calor
i la sorra poden complicar i alentir for

ça alguns trams. Fora de pistes impor
tants, se segueixen caminets i roderes.
Cal anar còmodes en orientació, cal una

bona interpretació de mapa i sobretot

una forta dosi de confiança en la gent.
del país.
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ALLOTJAMENT I MENJAR

Hi ha hotels en les ciutats turístiques
(Djenné, Mopti, Bandiagara) i allotja
ments i menjar en els poblats dogon. Per
la resta del país no espereu trobar res,

excepte el que podeu negociar amb els
natius. Cal potabilitzar aigua contínua
ment. Qualsevol poble té un pou. Un bon
truc es portar pólvores isotòniques que
dissimulen un xic el gust de l'aigua po
tabilitzada.

MATERIAL

Eines i equip complet de reparacions per
a la bici, les alforges i el portapaquets.
Sobretot molts pegats i càmeres. Les
càmeres autoreparables són una bona

opció perquè punxareu sovint per punxes
de plantes. L:acàcia senegalesa és ene

miga declarada dels ciclistes. Porteu les
cobertes en bon estat perquè el sol les
reseca molt i les deteriora. A Mopti podreu
reparar força coses. Ja veureu que de bi
cicletes i motos n'hi ha per tot el país.

Roba lIeugera,ulleres i barret pel sol. Molt

important la crema solar i I'antimosquits.
Oblideu-vos a casa les peces d'abric i el

sac de dormir; un sac llençol és suficient

perquè sempre fa molta calor.

És imprescindible una bona tenda lleu

gera, (les tempestes són brutals).

CARTOGRAFIA I
DOCUMENTACiÓ

Hi ha moltes guies de viatge dl\frica occi

dental, encara que poques específiques
de Mali i Burkina. Els mapes disponibles
són els IGN francesos 1 :1.000.000, de

l'any 1967. L:ICC disposa de sèries de

mapes russos 1 :200.000 que es po
den consultar. El principal problema
del mapa francès és l'escala, perquè
l'antiguitat no es nota ja que el país no

sembla haver canviat gaire. Els mapes
russos destaquen per un relleu acurat,
excel· lent per a altres zones, però que
en un país tan pla com aquest resulten

poc útils. Complementeu la informació



Unes dones que molen mill

cartogràfica amb la gent. Si us diuen que
hi ha una pista millor a que una altra ha

desaparegut, feu-els-hi cas.

LA GENT

La gent és un dels actius principals tant de
Mali com de Burkina, deixeu-vos portar.

El francès és la llengua vehicular i gai
rebé a tot arreu us entendran. A Mali es

parla bambara, fu/a, dogon o bozzo i a

Burkina sobretot moré. Tot i això la llen

gua universal dels signes i els somriures
funciona amb una sorprenent eficàcia.

Confieu-vos, excepte a les ciutats turís

tiques a amb els guies a l'entrada del

país dogon. Refieu-vos plenament de la

gent quan us adverteixen d'alguna cosa.

Quan us situeu amb els preus veureu

fins on cal regatejar. En general fora dels
3 a 4 punts més turístics la gent és ex

tremadament legal. No confieu però en

el clàssic yapasdeproblem si us cal algu
na cosa, perquè pels africans realment
mai hi ha cap problema (per exemple si
demaneu a algú que us busqui caixes

per bicicletes, i us diu convençut que
cap problema. Espavileu-vos i controleu
el procés sinó voleu veure-us l'últim dia
amb una caixa de televisió).
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Les cares de Bayon a Angkor
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En bicicleta pel país deis Khmers
Text i fotografies de Zaida Peris i lsi Juvé

Dins del nostre projecte d:l\frica, Àsia i Europa en bicicleta, en 2 anys i 7 mesos, el febrer de 2010 arribàvem a la frontera cambod

jana des del seu país veí, Vietnam. Entràvem en un país desconegut per a nosaltres i amb una cultura fas,cinant del que ens vam

emportar un bon record i d'on ja fem plans per tornar aviat.

El regne de Cambodja està situat al centre-sud del sud-est asiàtic. A l'est i al sud té com a veí el conegut Vietnam, a I' oest i nord

té els regnes de Tailàndia i Laos. Des de temps immemorials, a l'època del gran Imperi Khmer, amb la seva capital a Angkor, i amb

l'expansió del Regne de Siam, Xina i Vietnam, les relacions de Cambodja amb els seus veïns no han estat del tot bones. Encara

avui en dia, els cambodjans diuen que cada any, els vietnamites mouen les fronteres uns metres cap a dins del seu país, i al nord,
a les muntanyes del Dangrek, l'exèrcit cambodjà manté un conflicte armat intermitent amb el tailandès, per culpa d'uns metres de

frontera. Un conflicte que dura ja massa anys.

Cambodja és un país fascinant per recórrer en bicicleta. Potser les carreteres no són les millors d:l\sia i la calor i la humitat durant
tot l'any posen a prova el ciclista; però hi ha quelcom a Cambodja que la fa especial i diferent a la resta de països del sud-est asià
tic. Potser és la cruel i dura història del Khmer Roig, que va fer retrocedir el país mil anys enrére. Però a banda d'això, a nosaltres,
el que més ens va impressionar, van ser les ganes d'aprendre i parlar amb l'estranger que mostren els joves cambodjans, i la

molta humilitat de la seva gent. Els tailandesos i laosians diuen d'ells mateixos que són els països dels somriures. Per nosaltres,
després d'haver pedalejat per aquests països, creiem que sens dubte, el país dels somriures és Cambodja.
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Celebració a Battambang Camí del mercat de Pursat Dia de mercat a Svay Rieng



El nostre trajecte:
Saigon (Ho Chi Minh City)
Svay Rieng: 82 km
La sortida de Saigon amb bicicleta és
una de les experiències més estressants

que hem viscut al llarg del nostre viatge.
Literalment, un riu de motos ens xucla
lentament. A poc a poc, anem sortint
de la ciutat per la carretera que porta a

l'aeroport Tan Son Nhat com si formés
sim part de l'esquelet d'una gran serp
de motos, petits camions i tricicles amb

motor, mes de 4 milions de motos, con

viuen en aquesta ciutat amb 7 milions de

persones. �espectacle, i més des d'una
bicicleta, és increïble.

Aques_t mateix dia a la tarda, i no sen

se barallar-nos amb algun vietnamita
al qual no agraden les cues a la fronte
ra, entrem a Cambodja pel sud, per la
frontera de Chau-Doc, 30 quilòmetres al
nord de Saigon i 180 al sud de la capital
de Cambodja, Phnomh Penh, per l'ano
menat Parrot Beak (bec de lloro). El pri
mer que trobem just passada la frontera,
és una gran quantitat de casinos, karao
kes, i cases de prostitució. I és que cada
dia, centenars de vietnamites travessen
la frontera en busca d'emocions que al
país de 1"'Oncle Ho" són il·legals.

Diverses coses més ens sorprenen. Pri
mer: la gran quantitat de cotxes de luxe
com Lexus, Hammers i 4x4 que ens

avancen. No era aquest, un dels paï
sos més pobre del sud-est asiàtic? Sí,
però també un dels més corruptes. Les
carreteres les comparteixen, a banda

d'aquests vehicles, algunes motos i molt
poques bicicletes. Segon: els caixers au

tomàtics donen dòlars americans, no ri

els, la moneda oficial cambodjana, tot i

que per pagar als comerços i hotels fora
dels circuits turístics, són els riels els

que funcionen. Això fa, que una vegada
canvies al banc, aquests sempre gua
nyen. Ens sentim doncs com a casa!

Durant els primers quilòmetres, anem

creuant grans extensions de camps d'ar
ròs per una carretera ben asfaltada. De
tant en tant passem per alguna petita
població feta de cases de fusta amb el
terra aixecat uns metres per evitar I'ai-

Camí del mercat a Battambang

gua en època de pluges i comencem a

sentir la paraula que ens acompanyarà
tot el viatge: barang! Una derivació cam

bodjana de "franc" a sigui: francès. I és

que per als cambodjans, igualment que
per als seus veïns laosians, qualsevol
persona de pell clara, ros a amb faccions
d'occidental, és francès, els antics colo
nitzadors. Una altra cosa ens sorprèn, el
nivell d'anglès dels joves cambodjans,
que comparat amb el seu veí, Vietnam
és molt elevat. Molts joves sembla que
ens ensumin de lluny i s'esperin que
passem, després es posen a pedalejar
amb nosaltres per practicar el seu an

glès: Com et dius?, D'on vens? On vas?
Quants anys tens? T'agrada Cambodja?
-No ho sé, acabo d'entrar- els responem,
tot sabent que la nostra resposta és el
de menys.

Svay Rieng resulta ser una població co

lonial encantadora. A l'animat mercat s'hi
exposen tot tipus de verdures, earns i

mosques! Per pocs diners es poden de

gustar plats típics de la cuina khmer com

pollastre i verdures amb llet de coco i el

sempre present lemongrass, també es

pot degustar alguna rata a la barbacoa
i tot regat amb la cervesa local Angkor.
Això sí, com no hi ha llum, la serveixen
amb gel de procedència dubtosa. De

Svay Rieng ens emportem un bon re

cord. Primer per la gran quantitat de nois
i noies locals, sempre somrients, que
veiem amb bicicletes, majoritàriament
de manufactura xinesa, amb el seu uni
forme blau de camí a l'escola. I segon
perquè a l'eficient hospital local, ens han
fet la prova de la malària en uns minuts.
Per sort amb resultat negatiu. Així doncs,
un deu per a aquesta petita ciutat cam

bodjana.

Svay Rieng-Nek Luong: 61 km
Després d'un dia de descans i amb la
bona notícia que la Zaida no té malària,
ens posem en marxa cap a Nek Luong,
la petita ciutat vora el riu Mekong però
per on passa tot el trànsit que va a la

capital Phnom Penh. La ciutat va ser

durament bombardejada pels B-52 nord
americans e11973, durant la guerra con
tra el Khmer Roig, i avui en dia, tots els
edificis són nous, si més no, nous a l'estil

cambodjà. Durant el camí ens sorprèn la
inventiva dels cambodjans a l'hora de

transportar coses. Ens creuem constant
ment amb una mena de camionetes sen

se cabina, carros amb motor, motos amb
carros adaptats, autobusos amb gent al
sostre, pick-up, amb motos i persones
penjades pels costats, carros amb bú
fals d'aigua ... tot plegat increïble. A la nit
sortim a sopar al mercat nocturn de Nek
Luong, i com que no hi paren molts es

trangers, som el centre d'atenció i rialles

per part dels més joves.

Nek Luong-Kompong Cham:
85km
Decidim anar cap al nord per diverses ra

ons. La primera és que ens està agradant
tant la Cambodja rural, que no tenim cap
pressa per arribar a la capital, i la segona
és que ens avisen que la carretera Svay
Rieng/Prey Veng-Kompong Cham és
molt bona. Així doncs, com és el nostre

costum, a primera hora del matí per es

talviar-nos la forta calor i humitat durant
el dia, comencem a pedalejar cap a Kom

pong Cham, punt d'arribada de l'etapa
d'avui. Els primers quilòmetres són prop
del riu Mekong, tot creuant poblacions
amb cases de fusta estil cambodjà. Da
vant d'algunes cases veiem ninots de
drap, com si fossin espantaocells, que
ens intriguen. Després ens assabentem

que els posen cada vegada que algun
nen de la casa pateix alguna malaltia

greu, com si "espantessin" els mals espe
rits que ronden la casa. Hi ha pobles on

comptem fins a 5 ninots de drap.

A la nit, ja a Kompong Cham, passegem
per la vorera del Mekong, i com a la Xina
uns mesos abans, veiem gent de totes
les edats practicant gimnàstica amb uns

grans altaveus i música molt alta al mig
del carrer, alguns amb més a menys
ritme ... tot s'ha de dir. Aquesta és una

d� les coses que més ens ha sorprès
d'Asia. A les nits, les poblacions comen

cen una nova vida, molta gent acudeix
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a les places de les ciutats a practicar
tai-txi, ioga, gimnàstica, ballo altres ti

pus de moviments col-lectius. Durant els
dos dies que passem a Kompong Cham,
aprofitem per visitar, ja sense alforges, la

vorera est del Mekong, la carretera que
va fins a la població de Kratie, i on hi ha

assentaments cham o musulmans cam

bodjans. Una vegada més l'hospitalitat i

simpatia d'aquesta gent ens deixa boca
badats.

Kompong Cham-Phnom Penh:

90km
Aquesta etapa, decidim fer-la repartida
en dues jornades. El motiu és que els
40 quilòmetres abans d'arribar a Phnom
Penh són un xic delicats i preferim es

tar ben atents i descansats. Encara que
Phnom Penh no té la mateixa quantitat
de motos que Saigon, s'ha de dir que el
trànsit és caòtic, els cotxes ens passen
molt a prop. Com a l'índia, la Xina i Laos,
el piip, piip, piip piip, és constant, posant
a prova els nostres nervis.

A poc a poc arribem al centre, on ens

esperen uns amics, membres de l'as

sociació d'hospitalitat per a ciclistes

"warrnshowers.orq" Durant una setma

na alternem visites per la ciutat amb
els nostres nous amics, visitant el Pa
lau Reial, el casc antic, amb els edificis
decadents colonials d'estil francès o

l'ambaixada Tailandesa, on aprofitem
per aconseguir el visat per continuar el

viatge cap a Tailàndia. La part bona de
Phnom Penh, és que podem trobar tota

mena de cuina i de tots els llocs del

món, així que poder menjar una ham

burguesa de vedella i no de procedèn
cia desconeguda és una alegria per als
ciclistes.

La nostra estada a Cambodja ens està

agradant molt, així que no podem dir que
no, quan ens proposen de fer unes xer

rades acompanyades de fotografies del

nostre viatge per als alumnes de l'escola
d'idiomes on el Rob, el nostre warms-

En bicicleta a Pailin

hower, treballa de professor d'anglès.
La segona setmana la dediquem sen

cera a donar classes d'anglès i nocions

bàsiques a nens del centre SCAO (Save
Children Àsia Organization), una ONG

que proporciona formació a mes de 150

nens de la perifèria de Phnom Penh

i una casa a 18 orfes cambodjans. A

SCAO compartim jocs, menjar, classes

d'anglès i hores de lectura amb els nois i

noies. Ens sorprèn les ganes d'aprendre
d'aquests joves I la quantitat de pregun
tes que ens fan sobre altres continents

o be sobre les nostres bicicletes. Òbvia
ment ens fan la gran pregunta: per què
en bicicleta i no amb cotxe si tu pots llo

gar-lo? Difícil de contestar en un país on

la bicicleta està associada al camp i a

la pobresa.
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Començen els 90 km de pista

Phnom Penh-Kompong
Chanang: 83 km
Després d'una setmana a SCAO, dei
xem el centre, tristos, i amb alguna
llagrimeta, per dirigir-nos a Kompong
Chanang. Aquesta és una ciutat de pas
cap a la frontera de Tailàndia creuada

per la ruta 5. De fet, la gran majoria
dels estrangers que vénen de Tailàndia
i van cap a Phnom Penh passen per
allà, i això significa per nosaltres poder
trobar llocs on menjar i beure amb una

mica de qualitat, ja que normalment

disposen d'electricitat o generadors per
poder mantenir els aliments. A més, i

per primera vegada a Cambodja, ens

creuem amb altres ciclistes europeus.
Entre ells una parella de francesos de
60 anys amb els quals coincidim cada
dia i que sempre arriben abans que
nosaltres al lloc de destí. També a la
Hannie i el Igo, una parella d'holande
sos amb qui ens fem bons companys
i amb els quals encara avui, més d'un

any després, mantenim el contacte per
correu electrònic.

Kompong Chanang-Pursat:
93km
Una de les jornades més llargues i pe
sades, amb rectes inacabables. Per sort

per la carretera anem trobant gent de
camí cap al mercat amb bicicleta. Gent
amb bicicleta portant porcs, ànecs, ga
llines, etc, tots vius i dins de cistells de
ràfia, ja que els mercats no disposen de
neveres i els animals se sacrifiquen allà
mateix per donar confiança de producte



fresc al client. AI final de la jornada ve

iem una línia blava a l'est, és el Tonie

Sap, eillac situat al centre del país i que
segons l'època de l'any, les aigües del
riu que li porta aigua, fan una funció re

versible i fan que el llac es buidi. A Pur
sat passem dos dies per descansar i de

pas per assistir a les festes de l:A..ny Nou
Xinès. Durant tot el dia hi ha un gran re

bombori de petards i gent al carrer fent

fogueres per cremar ofrenes i grans in

censas fumejant a cada cantonada. El

soroll i l'olor de la pólvora és tal, que no

sabem si som a Cambodja a a les Falles
de València.

Pursat-Battambang:
106km
Amb la ressaca de l:A..ny Nou Xinès, de
cidim seguir pedalant, ja que suposem
que hi haurà poc trànsit a la carretera.

Ens equivoquem. Cambodja mai des
cansa. Aquesta etapa és de 106 km,
plana i recta. I per això sortim molt d'ho
ra, cap a les 6 del matí per aprofitar la
fresca. Però ens sorprèn la quantitat
de gent que a aquella hora marxa als

camps d'arròs a treballar, gent caminant

per la carretera a per camins paral-lels.
El món rural no entén de dies festius.
En general la gent amb la qual ens cre

uem ens dedica un somriure matiner. A

Battambang passem dos dies amb els
nostres amics holandesos, la Hannie i

l'Iga. Compartim informació sobre rutes
amb bicicleta, menjar, anècdotes, ria
lles i alguna que altra cervesa Angkor.
Aquesta vegada és gelada.

Battambang
Siem Reap (ferri)
El riu Stung Chas és un petit afluent del
Tonie Sap, que connecta la ciutat de Bat

tambang amb la ciutat de Siem Reap, i

et porta gairebé a l'entrada del complex
Khmer d:A..ngkor. Per uns dòlars negocia
bles, és possible embarcar en una mena

de ferri d'unes 20 places amb destí a

Siem Reap. Les bicicletes van al sas

tre de l'embarcació. El febrer és l'èpo
ca seca de Cambodja, així que moltes

vegades el ferri toca el fons, a navega
per una mena de fang. Tot i així, l'arri
bada al llac Tonie Sap és espectacular
i ràpidament veiem els pobles de cases

flotants, majoritàriament de vietnamites

immigrats, dedicats a la pesca. A la nit

visitem el magnífic mercat nocturn de
Siem Reap, amb petits restaurants de

menjar molt econòmics i de qualitat.

Siem Reap-Angkor: 20 km
Angkor Wat, a els temples d' Angkor no

decepcionen. Encara que per les ruïnes

trobem centenars de turistes taiwane

sos, xinesos i coreans en grans grups
organitzats, la magnitud dels prop de

400 temples repartits per la zona, fa que
en qualsevol moment del dia puguis es

tar sol en algun d'ells, sobretot a primera
a última hora del dia. Per la gran àrea
dels temples es pot accedir en bicicle

ta, encara que dins els temples no es

pot entrar la bicicleta, així que us reco

manem portar un cadenat per lligar-la
mentre visiteu els temples. Nosaltres en

visitem, a la caiguda del sol, uns d'allu

nyats dels recomanats per la majoria de
les guies, ja que a aquella hora tothom
acudeix a un petit turó per tenir millors
vistes de la zona, i es col-lapsa. La to
nalitat de vermells que van agafant les

pedres i murs dels temples, la solitud en

tre tanta història engolida per la selva, és
simplement espectacular. Les cares del

temple de Bayon són úniques en el món,
I ens passem hores i hores mirant-les

asseguts en alguna pedra envoltats de
micos que roben les bosses.

Siem Reap-Síshopon: 103 km
Una altra llarga etapa per baixar les cer

veses Angkor dels últims dies. Aquesta
vegada en direcció a la frontera tailan

desa, encara que nosaltres entrarem a

Tailàndia per un lloc més interessant i

Escala del centre SCAO
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menys conegut per la majoria dels turis
tes, ja que normalment es fa servir una

nova autopista de recent construcció

Siem-Reap Bangkok.

El paisatge és sempre el mateix, camps
d'arròs d'extensions infinites i poblets
amb casetes de fusta. Per tot arreu ve

iem els homes amb el kroma, el moca

dor de quadres blanc i vermell típic dels
khmers, I que els khmer roig van fer seu,
com a signe d'identitat nacional. La calor

és molt i molt forta. També anem trobant
altres ciclistes estrangers amb els quals
intercanviem una sempre valuosa infor

mació sobre establiments on dormir o

menjar. A Sisophon tenim la primera en

sopegada amb la corrupta policia cam

bodjana. Fins ara i encara que veiem els
suborns que reben en els controls, mai
ens havien parat. AI centre de la ciutat
un policia a peu li fa senyals a la Zaida

perquè pari. Aquesta, ja en guàrdia per
la policia a IÀfrica, arrenca a pedalar en

sentit contrari. Fi del problema. A Sisho

pon ens costa de trobar acomodació, i
és que prop de la frontera tot són ca

ses de prostitució, i encara que no és la

primera vegada que dormim en un lloc

d'aquests, el karaoke que acostuma a

haver-hi sí que no el suportem.

Síshopon-Battambang: 80 km
Una altra vegada visitem Battambang. No
ens importa, perquè la ciutat esta prou bé,
amb hotels econòmics i nets i amb bons
llocs on menjar, si més no amb garanties
sanitàries, el punt feble dels mercats als
encreuaments on no hi ha turistes. Des

prés de les ultimes dues etapes de mes

de cent quilòmetres cada una, decidim
descansar una mica, i a més tornem a

trobar els amics Hannie i Igo, de nou una

fantàstica excusa per aplacar la intensa
calor davant d'una Angkor fresqueta.

Battambang-Pallin: 100 km
La zona de Pailin, situada a l'oest del

país, va ser durant molts anys, un lloc
molt perillós. AI 1994 la zona va ser l'es
cenari de forts combats entre els Khmer

Roig i l'exèrcit regular cambodjà. I fins al

1997, any en què morí el tirà Pol Pot, cap
del Khmer Roig, pocs estrangers s'aven
turaven per la zona. Els cascos blaus de

Territori cham, prop de Kompong Cham
30 excursionisme
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Nacions Unides mantenen un dispositiu
allà perquè encara s'estan traient mines;
cal recordar, que la zona segueix sent un

dels llocs més minats del món. La pis
ta que separa Battambang de Pailin, fa

temps que havia d'estar asfaltada, però
els diners que envia el govern a aqu.esta
zona inhòspita de Cambodja es queden
en mans de funcionaris locals. Avui en

dia els bandits dels Khmer Roig tenen

negocis més lucratius com ara el tràfic
de pedres precioses, la prostitució i el

joc, prop de la frontera tailandesa. Nos
altres decidim travessar la zona junta
ment amb dos ciclistes suïssos amb els

quals coincidim a Battambang. De bon

matí i aprofitant la fresca marxem cap a

la frontera. La pista no és difícil, plana i

entre camps erms, sense vida. Aquí no

hi trobem camps d'arròs ni palmeres, per
culpa de la gran presència de mines. En

pocs quilòmetres comencem a veure els

senyals que ens indiquen la seva pre
sència. Prohibit sortir de la pista! Prohibit

acampar! fins i tot ens indiquen que millor

que no circulem per aquí de nit. Pel camí
ens creuem amb camions i furgonetes
que ens omplen de la pols vermella del

camí. A dalt dels camions, homes de mi

rada dura i amb el cap envoltat pel moca

dor vermell i blanc khmer ens miren amb
indiferència. Però també rebem els som

riures dels nens cambodjans, la gran ma

joria amb les dents corcades de rossegar
tot el dia canya de sucre, i un barang, ba

rang! gairebé histèric com si els hi anés
la vida en la teva salutació. És època de

començament de monsons i això vol dir

època d'enllaços matrimonials. Hi ha la

creença que quan més grans siguin els

amplificadors per la música dels 3 dies
de mitjana que duren les bodes, més sort
tindran els nuvis. Així, els 100 km de pista
els fem acompanyats d'una indescriptible
barreja de músiques i xitxarres de proce
dència que no distingim.

Aquell mateix vespre, cansats després
de cent quilòmetres, plens de pols i

amb el cap embolicat amb els nostres

mocadors khmers comprats a Phnom

Penh, travessem la frontera de Tailàn
dia. Han estat més de 900 quilòmetres
en un mes, per un dels països que més
ens han captivat del sud-est asiàtic. Una

experiència que mai oblidarem.

Viatge realitzat per Zaida Peris i lsi Juvé al

febrer del 2010

DADES PRÀCTIQUES:
Situació: La nostra ruta surt de Ho Chi Minh City (Saigón) al Vietnam, i acaba a Pailin
a la frontera de Cambodja amb Tailàndia després de 943 quilometres.
Visats i permisos: Es necessari un visat de trenta dies per entrar a Vietnam. Aquest
es pot aconseguir directament a l'agència de viatges a a l'ambaixada a Espanya. El
visat val uns 45 $ (any 2010). Per Cambodja també es necessari visat; es pot aconse

guir a la frontera, tant per terra, uns 25 $, o bé també és possible volar directament a la

capital de Cambodja, Phnom Penh pagant un visat a l'aeroport d'uns 20 $ més una taxa
de sortida en vols internacionals. Des de l'aeroport de Phnom Penh i Siem Reap, el
recàrrec dels vols internacionals és de 25 $ per adult, i 13 $ per menors de 12 anys, en

una taxa no inclosa al bitllet.
No us oblideu de portar fotografies de carnet.

Època aconsellable: L'època seca va des de l'octubre fins al maig. La resta de l'any
hi ha perill de inundacions, encara que també es possible.
Sanitat: Són aconsellables les vacunes del tètanus, tifus i hepatitis A i B. A més si es

visiten zones de I' est del país s'ha d'anar amb compte amb la malària.

Dificultat: La ruta transcorre per les carreteres principals del país, asfaltades en un

100%, exceptuant el tram de 90 km de Battambang a Pailin ..

Allotjament i menjar: Recomanem guest houses i hotels per a dormir, quasi sem

pre de qualitat acceptable.
S'ha d'anar amb compte amb l'aigua que no està embotellada, a més desaconsellem
gelats, sucs de fruita a canya de sucre, als llocs ambulants del carrer.

Peix i arrós és el menjar més comú que trobarem a les carreteres, encara que el millor
és menjar aliments cuinats com els tallarines i sopes de nudels. Tant a la capital Phnom

Penh, com a Siem Reap o Battambang trobarem també menjar occidental, tot i que nos

altres recomanem els mercats nocturns d'aquestes ciutats.

Moneda: El riel (KHR) és la moneda oficial de Cambodja, encara que també funciona
el dòlar nord-americà. Recomanem pagar amb riels el menjar i petites compres, i pagar
amb dòlars els hotels i guest houses.

Material: Recomanem ser autosuficients en quant a reparacions i material, encara

que a la capital Phnom Penh podem trobar material per a la bicicleta.

Altres: Tuareg Viatges organitza viatges amb bicicleta pel sud-est asiàtic, amb guia de

parla castellà-anglés i vehicle de suport per bicicletes i maletes.

Mapes: Disponibles a quaisevoillibreria de viatges.
Webs:
www.savechildreninasia.org/
www.maec.es

www.tuaregviatges.es
www.who.intles/



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977267128 1617808 816 www.refugicaro.com
· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 50 places
· Activitats: muntopyq, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleoloqio

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 615874761 www.refugirebost.cat

· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BD, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686 541 983 guillemclaveria@gmail.com
www.wm3.com/masdeltronc/

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744 6691972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya

· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia

Refugi "CINQUANTENARI"
Estany 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
Estany d'Airoto (lliure)
, Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de

I'estany d'Ai rota
· Comarca: Pallars Sobirà

· Capacitat: 1 2 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)
933329454
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf

· Capacitat: 14 places

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 wwwrefugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet

i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, 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.
_

Tel.
_

Codi postal _

Fax.____________________ Correu electrònic
_

Dadesbancàries DODD DODD DO 0000000000

Signatura Data
_



Louis Roboch
l'home de les 25.571 dents Monel Canales

El 25 de gener de 19041'alpinista alemany
Hugo Mylius i els guies suissos Alexander

Tánnler, Kaspar Maurer i Heinrich Zurflüh
realitzaren la primera ascensió amb es

quís al Mont Blanc. AI Pirineu l'esquí pas
sà ràpidament de les beceroles a estar a

un nivell semblant al que es practicava als

Alps. Així, a finals de novembre de 1903

l'esportista i pioner de l'aviació Henri Sa
IIenave adquirí els primers esquís que
es veieren als Pirineus. Aquest els deixà

provar al violoncel-lista Louis Falisse, que
quedà tant entusiasmat amb el nou giny,
que en comprà uns. Durant el desembre
de 1903 Falisse realitzà un bon nombre

d'excursions, entre les quals destaca la
volta al Midi d'Ossau. Lascensió del Mont

Blanc animà Falisse a contactar amb al

guns companys, que com ell s'havien ini
ciat en el món de l'esquí, proposant-los
pujar l:A.neto. Així, doncs, el grup format

pel propi Falisse, Louis Robach, Maurice
Heïd i Charles Aubry assoliren el cim el 5
d'abril de 1904, fet que és considera com

l'inici de l'esquí de muntanya al Pirineu.

Posteriorment, tant Robach com Falisse

protagonitzaren les primeres ascensions

amb esquis al Mont Perdut i al Vignemale.
Louis Robach (Besançon 1871, Montré

jeau 1959) fou, com constava a les tar

getes de visita de la seva clínica dental,
un astrònom, fotògraf, alpinista, viatger i

"si calia" cirurgià dentista. Vegetarià es

tricte (a les excursions només menjava
sucre i fruita) i de costums un xic extra

vagants (per exemple, comptà les 25.571
dents que va extreure durant tota la seva

carrera professional), fou una persona
amb moltes inquietuds. Com astrònom
aficionat feu notables aportacions, com la

que realitzà el 1912, en que aprofitant un

eclipsi de Sol, feu un conjunt de fotogra
fies que demostraven que la Lluna està

aplanada als pols. Pioner de la fotografia
de muntanya, malgrat que el seu equip
fotogràfic pesava uns 7 quilos, realitzà un

total de 8000 plaques fotogràfiques, que
són un testimoni excel-lent del Pirineisme

de principis del segle XX. Com alpinista
el1906 realitzà la primera ascensió cone-

guda al Frondella Occidental (3.001 m).
A més de molts cims del Pirineu i alguns
dels Andes, també pujà les muntanyes
més significatives dels Alps com el Mont

Blanc, el Cervino, la Barre des Ecrins i el

Weisshorn. Una placa a la bretxa de Tu

carroya en record de les 43 vegades que

pujà el Mont Perdut i l'aresta Robach al
Frondella Occidental ens el recorden.

Cord o cardot corlinoide
Família: Compostes
Espècie: Carduus car/inoides (Gouan subsp. Car/inoïdes) Lluís Cotosús

Planta herbàcia perenne de forma vital

hemicriptòfita. Renoven la part aèria
cada any, ja que no la conserven du
rant l'època desfavorable. És una planta
molt ramificada, de 15 a 40 cm d'alçària,
amb una tija punxant coberta des de la
base de pèls i d'un eriçat d'espines de
color groc. Les fulles són palmatipar
tides linears i espinoses. La floració és
dona a l'estiu i presenta inflorescències
en ramells densos. Les flors s'agrupen a

l'extrem de la tija en capítols purpuris o

rosats que contrasten amb el to blanqui
nós de la resta de la planta.

Aquesta planta endèmica dels Pirineus

pertany a la comunitat rupícola i la tro

bem exclusivament sobre roquissars sili

cis de l'alta muntanya pirinenca entre els

2.000 i els 2.600 metres d'altura. De fet
el seu hàbitat predilecte són les tarteres i

pedrusques càlides orientades a migjorn
o els codolars de les torrenteres. Són
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plantes amb un alt grau d'especialització. Només així aconsegueixen adaptar-se a les
dures condicions a què estan sotmeses: pobresa de sòl fèrtil, substrat inestable, eixut

permanent, manca de nutrients i grans oscil-lacions tèrmiques.



-RETALLS DE
Els Encantats

anunci dels Pirineus Eduard Soler ,

El patrimoni natural de Catalunya, com

és sabut, és extens i variat, però si amb

alguna imatge ens haguéssim de que
dar possiblement la que primer ens

vindria al cap seria la dels Encantats.
Més enllà deia profunda enforcadura
del Pedraforca, de les insòlites agulles
montserratines, i de tants altres acci

dents geogràfics de la nostra terra, les

agulles dels Encantats juntament amb

l'estany de Sant Maurici on s'emmira
llen, han esdevingut el reclam publici
tari més emprat en la divulgació de la
nostra geografia, fins i tot potser, de tots
els Pirineus.

Un cop més, ens trobem davant d'una

muntanya d'altitud modesta, però d'una

incomparable bellesa que la fa brillar
més que molts tresmils. Els Encantats
són la porta d'entrada oriental al Parc
Nacional dAigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Situats al sud de l'estany i a la
riba dreta del riu Escrita, el qual alimenta
més enllà d'Espot el Noguera Pallaresa,
Els Encantats s'aixequen formant dues

puntes perfectament diferenciades gai
rebé des de la seva base i separades per
la dreta i gran Canal Central que s'extén
des de la Congesta Grossa (2.140 m)
fins a l'Enforcadura (2.630 m). Amdues

puntes reben el nom de Gran Encantat

(2.745 m) i Petit Encantat (2.734 m), res

pectivament.

La llegenda atribueix la seva singular
morfologia a l'encanteri de dos caçadors
del proper poble d'Espot, que atrets per
la seva passió d'anar a caçar isards, de
sobeïren la seva obligació d'anar a mis
sa corn a bons cristians, quedant petrifi
cats com a càstig per sempre més i a la
vista de tothom.

Geològicament Els Encantats estan
constituïts per pissarres plegades i roca

calcària de no massa bona qualitat,
l'erosió de les quals ha produït el massís

que coneixem d'afilades arestes i ves

sants drets i descompostos.

La punta del Gran Encantat, més asse

quible que la del Petit Encantat, fou la

primera en ésser assolida l'any 1901 a

càrrec de Ludovic Fontan de Négrin el

qual es feu acompanyar dels guies Ber
. nard Salles, Juan Angusta, Isidre Romeu

i Bartomeu Ciffre. Tots ells obriren la que
és avui dia la via normal.

Pel que fa al Petit Encantat, no trigaria
gaire temps en ser trepitjat. Un any més
tard, la cordada francesa formada per
René dAstorg i Henri Brulle amb el guia
Castagné de Gavarnie arribava al cim
nord-est de la muntanya.

t'escalada de dificultat s'inicià, uns anys
més tard, de la mà de mossèn Jaume
Oliveras i Joan Abella. Lany 1910, tots
dos assolien el Gran Encantat trescant

per canals i arestes encara inexplora
des. A l'estiu següent, mossèn Oliveras
torna a la muntanya, de la que n'havia

quedat enamorat, i s'acaba enfrontant
en solitari al Petit Encantat. El 9 d'agost
de 1911, Oliveras juntament amb Joan

Rigol i Romà Pujol, surt de l'ermita de
Sant Maurici vers la Canal Central. Atra
vessen la Congesta Grossa i avancen en

direcció est provant per diferents canals
fins que en troben una que els agrada.
Ascendeixen per un terreny cada cop
més penós fins que els companys del
mossèn, superats per les dificultats, de
cideixen tornar enrere. Oliveras, obses
sionat amb el cim, continua tot sol fins
a l'aresta nord-est, on supera tot tipus
d'estimballs sense cap mena d'asse

gurança fins assolir la punta del Petit
Encantat. Un descens no menys peri
llós i arriscat el retorna a la vall, on des

d'aquest moment queda reconegut com

un dels grans muntanyencs del nostre
Pirineu. Amb aquesta ascensió, mossèn
Jaume Oliveras protagonitza la quarta

ascensió absoluta al Petit Encantat i al

hora la primera estatal i en solitari per la
cara nord i l'aresta nord-est.

Entre les ascensions i temptatives poste
riors és destacable també la de setembre
de l'any 1935 portada a terme per Josep
Boix, Josep Costa i Carles Balaguer. En

aquesta ocasió els tres muntanyencs
obren una via directa al Petit Encantat a

través de la vertiginosa paret nord-oest,
la qual fou repetida un any més tard pel
famós escalador italià Emilio Comici,
creient-se en un primer moment el pri
mer en haver fet aquell itinerari.

Avui dia, les vies més concorregu
des són les que ascendeixen el Gran
Encantat des de la vall de Monestero

passant pel Coll dels Encantats, i la
del Petit Encantat per la Canal Central
i l'Enforcadura. En el primer cas la via
està catalogada com a poc difícil, degut
als passos aeris i perillosos de l'aresta
cimera, tot i que en conjunt és de poca
complexitat tècnica. En el cas del Petit
Encantat s'ha d'escalar. De l'Enforcadu
ra al cim, la via recorre els últims cent
metres de l'ascensió per una paret força
vertical i descomposta amb nombrosos
passos de III i alguns de IV. El descens
es realitza pel mateix itinerari de pujada
fent alguns ràpels fins a l'Enforcadura .

A l'hivern, l'itinerari més interessant és
l'ascensió de la gran Canal Central amb
un pendent mitjà de 50º.
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---III Jornades de Cicloturisme i Caminar------.
a Pineda de Mar

La Fundació ECA Bureau Veritas dedica

la seva activitat al desenvolupament sos

tenible, amb una especial atenció cap a

la mobilitat. t'actual contaminació acústi
ca i mediambiental, així com els proble
mes de salut desencadenats per l'estrès
i un mode de vida sedentari, han impul
sat la Fundació a promoure el caminar i

el cicloturisme com a formes de turisme

responsables amb el medi i beneficiosos

per la salut.

El cicloturisme i el caminar estan di
rectament relacionats amb el turisme
sostenible i actualment tenen grans
perspectives de creixement i de desen

volupament de serveis específics per als

usuaris, amb la conseqüent creació de

noves oportunitats de mercat. Ambdues
modalitats són fonts importants de des

envolupament local i permeten la con

servació del patrimoni natural, històric i
cultural.

Les Jornades de Cicloturisme i Cami
nar celebrades a Pineda de Mar del 3
al 5 de juny han estat la 3a edició de
l'encontre Cycle & Walking i han servit

per continuar estudiant i debatent l'estat
actual d'ambdues modalitats turístiques i

conèixer propostes innovadores.

Les ponències que s'hi van presentar
abastaven un ampli ventall de possibili
tats. Experiències de cicloturisme a Que

bec, grans rutes per fer en bicicleta com

la ruta del Danubi o la Via di Francesco,
passant per propostes de rutes per Ca

talunya (el Brogit de la Vall, Trinxat BIT,
el Camí de Sant Jaume) i ponències
que valoraven els beneficis de caminar
o del ciclisme. Durant les Jornades hem

conegut el Programa per la Implanta
ció de la Bicicleta a la Policia i Tècnics

Municipals de la Diputació de Barcelo

na, amb el qual es poden estalviar 314
Tm de C02 anuals. S'han realitzat 12
tallers que han servit per detectar les
mancances de serveis per a la pràctica
del turisme actiu i proposar-ne millores.

Amb la col-Iaboració de Rodalies de Ca

talunya els assistents a la jornada han

pogut desplaçar-se en tren gratuïtament
amb bitllets específicament identificats

per les Jornades i beneficiar-se de la
intermodalitat tren-bicicleta. Per acabar
les jornades, el diumenge 5 es va rea

litzar la primera ciclovia de Catalunya al

passeig marítim de Pineda de Mar, amb

gran satisfacció per part dels assistents
i el consistori que van comprovar els be

neficis de recuperar el carrer per a les

persones i les formes de desplaçament
silencioses i no contaminants.

Toni Llovet

Josep Ramon de Ros. Fortuny (UEC Horta)
completa el repte dels" 1 00 cims" de ,la FEEC

El dia 15 de maig de 2011 es va celebrar a l'ermita de Sant
Maurici, al terme municipal de Caldes de Malavella, la III Tro
bada dels "100 cims': En aquesta trobada es van lliurar els re

coneixements als federats que havien completat el repte dels
"100 cims': Recordem que aquesta activitat, proposada per la
FEEC, consisteix en assolir 100 cims deillistat oficial.

D'aquesta aventura, en Josep Ramon destaca que la llista de
la FEEC és una proposta perfecte per conèixer cims als quals
no hagués anat mai i recomana fer aquesta activitat perquè
permet sortir dels indrets més freqüentats pels excursionistes.
No obstant això reconeix que la tasca no és fàcil, atès que
es necessita un cert temps per acabar-la, i la participació en

el repte demana esforç i planificació, però és una proposta a

l'abast de tothom.En Josep Ramon de Ros Fortuny, de la UEC d'Horta, és el

segon membre d'una entitat UEC que ha completat el repte.
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Novo elna digital Concepció Arnau

Una vegada més aprofitem aquest espai
per comunicar-vos una nova eina digital
que us facilitarà el poder escriure amb

correcció els vostres articles i també us

servirà per al vostre millor coneixement
de l'entorn.

El TERMCAT (Centre de Terminologia
Catalana) acaba de publicar en línia el
Diccionari de geografia física, amb el

suport del Departament de Medi Ambi
ent de la Generalitat de Catalunya i de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la
col-laboració d'especialistes de la Uni
versitat de Barcelona i de la Universitat
de València.

Aquest diccionari compta amb més de
dos mil termes corresponents a les àre
es de la biogeografia, la ciència del sòl,
la climatologia, la geomorfologia i la hi

drologia. Cada article conté, a més de la
denominació catalana, les equivalències
en castellà, francès i anglès, la definició
i, molt sovint, notes explicatives.

Exemple:
Advecció (Climatologia)
advecció, n f
es advección
fr advection
en advection

Moviment d'una massa en direcció horizontal

�/Y f'Tf�'RJ\'fwMf--rlA N\A�'To

I
"

@--.....
,

I

Podreu trobar més informació en aques
ta adreça i esperem que us sigui molt
útil:

http://www. te rmcat.cat/ca/Diccionaris_
En_Línia/124/

amb la colloborocíó del Centre de
Normalització Lingüística de Bar
celona Delegació de l'Eixample

d
HORTA

UNiÓ EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA D'HORTA

el. Pintor Mir, 16 08031 Barcelona
Telf.-Fax 933583740 www.uechorta.net

Entitat adherida a

la� �'r
FEEC

Diumenge, 2 d'octubre de 2011
Cursa inclosa en el Gran Premi

UEC-Grup Cordada
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Assajos dimarts i divendres de 19 a 23h
Escola Reina Violant [c/Trîlla 18 - Metro l3 Fontana)

.cvg.cat



El Farell o pic del Vent,
per la ruta dels Ermitans

Vallès Occidental

• Horari: 4h 15 min

• Desnivell: +/- 600 m

• Dificultat: pujada molt sobtada per arribar a la cova dels
Ermitans. Trobarem dues cadenes i un pany de paret equipat amb
7 travessers de ferro.

• Època: qualsevol època de l'any .

• Cartografia: El Farel! i el seu entorn. Escala 1 :20.000. Editorial

Alpina.
• Accés: cal situar-se a la plaça de Taunusstein de Caldes de
Montbui. Una mica més enllà hi ha la zona esportiva amb uns

pàrquings molt amplis.

Pies de Clarabide i Gias

Vall de Benasc

• Horari: 4 a 5h per l'ascensió de les quatre cotes. Cal afegir-hi 2h 30
min de baixada i el retorn al vehicle des del refugi, 2h 30min. més.

• Desnivell: +/- 1.200 m

• Dificultat: Ens mourem per terreny pedregós i descompost en

bona part de l'itinerari. La grimpada al pic de Gias demana utilitzar
les mans.

• Material: A principis d'estiu poden ser necessaris el piolet i els

grampons en funció de la neu acumulada prop del Port de Gias.

• Refugi: refugi d'Estós, 120 places, guardat tot l'any. Propietat de
la FAM. Tel. 974.34.45.15. www.refugiodeestos.com.
• Època: descripció feta per època estival sense neu als cims, de

juny a octubre.

• Cartografia: Pasets -Perdiguera. Serie E-25. Esc. 1 :25.000. Ed.

Alpina o bé Valle de Benasque . Serie Alpina 3000. Esc. 1.30.000.
• Bibliografia: Pasets-Perdiguera 1. Guies del CEC. Josep de Tera
i Camins. Ed. Motblanc-Martín.

• Accés: Hem d'accedir a la vall de Benasc, remuntar-la seguint
la carretera A-139. Passat Benasc que és el darrer poble de la
vall trobem a 3,5 Kmdos càmpings i un pont on la carretera

canvia de vessant. És aquí on comença la pista que s'endinsa a

la vall d'Estós que remuntem uns centenars de metres fins trobar

l'estacionament.

excursionisme 37
364



La ruta dels Ermitans és un camí de fort
desnivell que presenta un parell de cade
nes i un tram de paret d'uns 3 m equipat
amb graons de ferro. Ens permet fer una

excursió al pic del Vent a el Farell per un

itinerari prou solitari.

Des de la zona esportiva prenem una pista
que s'enfila però que deixem, ben aviat,
per seguir un corriol que passa per darrere

can Creus. El corriol es troba amb la
carretera BV-1243 que va a Sant Sebastià
de Montmajor. Travessem la carretera i

seguim el corriol que planeja uns metres

per damunt seu, fins trobar un indret més

planer amb marges de pedra seca. Pugem
i arribem al punt on es bifurquen dues
carreteres. Prenem la carretera de la dreta
i pugem fins a trobar una pista tancada
amb una cadena. Seguirem aquesta pista
que avança de pla, entre bosc. Trobarem
una pista que se'ns uneix per la dreta i,
més enllà, la Torre Nova. Més endavant,
trobarem un sender, a l'esquerra. El camí
alterna les pujades fortes per marges
abandonats amb trams planers. Travessem
un torrentet i trobem la primera cadena. Tot

seguit pugem per un sector amb blocs de

roca; trobarem la segona cadena que ens

situa en un esperonet, des d'on gaudirem
d'una bona panoràmica de la clotada per
on hem pujat. Trobem algun marge petit i,
tot seguit una bifurcació. A l'esquerra tenim

Proposem una ascensió que aconsella
fer nit al refugi d'Estós a 1.890 m. Per tant

el primer dia ens limitarem a remuntar la
Vall d'Estós tot seguint el GR11. Són uns

sis-cents metres de desnivell que es fan en

unes 2h 30 min a 3 h per dintre bosc. Amb
sort veurem algun gall fer. La pista acaba a

la cabana del Turma (2h).
El segon dia sortim del refugi i encarem al
nord el barranc de Gias seguint la presa
d'aigua de la minicentral hidroelèctrica del

refugi. Per un sender fitat ens endinsem en

un tram encaixonat del barranc. Cap a la
cota 2.300 surt un trencall a la dreta que en

cara el Port d'Oô. Nosaltres podem seguir
pel fons de la conca on ens trobem cosa

que ens duria a l'estany superior de Gias a

anar decantant cap a la nostra esquerra en

carant el Pic de Gias cosa que ens portarà a

l'estany Inferior de Gias a 2.580 m.(2h a 2h
30 min). Arribem a l'estany Superior, a 2.628

m, superant una forta graonada de blocs

granítics. La resta de l'ascensió transcorre

sobre aquest terreny de blocs que exigeix
atenció. Aquest llac és dominat al nord per
l'allargat cim dels Gorgs Blancs. Encarem a

l'oest els tres cents metres que ens separen
del Port de Gias on trepitjarem neu fins ben
entrat l'estiu. Arribats a aquest ampli coll a
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la cova dels Ermitans, amb una alzina

que ha crescut al davant mateix de

l'esquerda. Tornem a trobar blocs i

pugem cap a la paret de roca que
tenim al davant. La seguim uns

metres tot planejant fins a trobar

el pany de paret amb els graons,
instal-lats pels Amics del Sender, a

l'abril de 2007. Un cop hem fet aquest
pas, planegem i trobem una pista que
prenem cap a la dreta. En menys de 5

min arribarem a un punt on la pista gira
a l'esquerra; uns metres abans hi ha el

viarany que ens cal prendre. Pugem per
un bosc d'alzines prou clar; el sender és

poc marcat. No hem d'arribar a les cases

que veiem al davant, sinó que hem d'anar

planejant, tot revoltant-les, fins a trobar
el carrer. Som a l'urbanització del Farell.
Sortim a un altre carrer i planegem fins
a trobar la carretera de Sant Sebastià de

Montmajor. Travessem el coll i pugem pel
carrer que tira de dret. El carrer puja fent
unes ziga-zagues fins a la gran casa del
Farell. Prenem la pista que va al dipòsit
d'aigua, però la deixem tot seguit per
prendre el corriol carener que ens portarà
al cim, des d'on gaudirem d'un magnífica
vista panoràmica.
Tornem a baixar pel mateix indret de pu
jada i hem de prendre el segon carrer que
trobarem a la dreta. Aquest carrer anirà

2.911 m, (3h a 4 h) tenim l'opció si som col
leccionistes de tresmils d'adreçar-nos cap al

nord, per una senzilla conca granítica co

berta de neu, als Pics de Saint Saud (3.003
m) i de Camboué (3.043 m) que dominen al
nord la vall deis Gorgs Blancs (1 h). Del Port
de Gias encarem al sud-oest la carena que
ens porta en 20 minuts al Pic Oriental de
Clarabide de 3.012 m. Des d'ell observem
el gran llac mig gelat de Clarabide i més
avall el de Pouchergues al vessant francès.
El propers pics de Clarabide de 3.020 m i
el Clarabide Occidental de 3.008 m són
constituïts per materials

esquistosos de marcada
coloració ocre-vermellosa.
Assolim el primer seguint
sense dificultat una ampla
carena en 10 a 15 minuts.
El Clarabide Occidental
l'assolim en anada i
tornada des del cim

principal seguint la
carena amb algun pas
que demana atenció i
utilitzar les mans. Resta ara

afrontar el pic de Gias del

qual ens separa una depressió,
la Bretxa de Gias, de 2.953 m a la

Pic del
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baixant i
en arribar
als darrers xa-

lets, es convertirà
en pista que baixa
decidida. En arribar a

un torre d'electricitat,
fa un revolt i la deixem

�'"''''
�,., ... (�Can Creus ( "'; D

Zona esportiva
per tirar de dret per un corriol que
ens portarà a la carretera. La prenem uns

metres cap a l'esquerra i en el revolt, tro

barem el camí que hem de prendre i que
segueix la línia elèctrica. Fem un marcat

angle recte, ens acostem a la carretera i

pugem fins al cim d'un turonet, des d'on
tornem a baixar. Ens acostarem a l'altra
carretera i hi farem cap, tot deixant un

camí que baixa cap a la dreta. Baixarem
fins al punt d'unió amb la BV- 1243, on

retrobem el camí de pujada.
Joan M. Vives

que baixem sense problemes. Des de la
Bretxa el cim sembla difícil d'assolir a causa

d'una espatlla granítica. Per superar-la hem
d'anar cap el seu vessant est on, al costat

del fil de l'aresta, trobem una marcada canal

força vertical. Els primers metres haurem de

superar-los ajudant-nos amb les mans, la
resta fins el cim és més fàcil. Pel fet d'estar

separat de la carena fronterera el Pic de
Gias (3.011 m) gaudeix d'una vista privilegi
ada sobre tota la vall d'Estós i el massís del
Posets. Tornarem amb cura a la Bretxa i tot

resseguint el barranc de Gias desfarem el
camí fins arribar al refugi.

Pasqual Garriga i Martí



ediloria Is Marc Janeras i Casanova

Lecciones exprés para guerreros
de la roca

Arno ligner
Col·lecció Manuales Desnivel

Edicions Desnivel, maig 207 7

220x 7 65 mm; 760 pàg. Blanc i negre

Arno ligner és un gurú de l'escalada no tant per la seva tècnica, que també,
sinó per la seva capacitat d'entrenar la ment per escalar roques i parets.
ligner ofereix cinc lliçons explicades de manera pràctica que comencen per
desfer els tòpics de la nostra ment. L:' autor evidencia com pensar massa l'ac

ció que farem pot ser contraproduent. En aquest sentit, ligner podríem dir

que medita damunt de les roques, es basa en les sensacions del cos i en la
rapidesa i l' agilitat dels moviments. ligner no es cansa de dir que el moviment
ha de ser continu, com el moviment de l'aigua, perquè sigui el moviment més

adequat per l'entorn en què ens movem. Les lliçons d'ligner estan molt ben
estructurades, amb textos reduïts acompanyats d'esquemes i fotografies que
mostren l' acció que estem estudiant. El llibre és especialment recomanat per
aquells que vulguin aprofundir en com treballar la motivació i els objectius.
També adient pels que estan interessats en com entrenar l'impuls i evitar les
caigudes i en com prendre consciència del que estem fent sense que el pen
sament ens barri el pas.

El arte de sobrevivir,
relatos entre la vida y la muerte
Toni Parade"

Col-íecciá literatura

Edicions Desnivel, abril 207 7

27 Ox 740 mm; 746 pàg. Blanc i negre

Toni Paradell escriu 19 històries personals, d'àgillectura, que amb l'aparen
ça de contes situen el lector en el món imaginari. Són històries basades en

l' art de sobreviure a la muntanya, deixant de banda la pregunta de per què
l'home vol pujar a la muntanya i centrant-se en el per què l'home és capaç de
sobreviure-hi. Un llibre finalista del premi de novel-lo Desnivel 2010 proba
blement per l'encert de cada una de les històries, imaginaries però reals en

la vida d'un amant de la muntanya. Cada una de les històries se'ns presenta
amb un aforisme lligat a la muntanya, una selecció que l'autor ha acompa
nyat de dibuixos fets a mà, apunts de les seves ascenscions. L:' ojorisme i el
dibuix ens acompanyen per entrar en cada història. Relats entre la vida i la
mort, aparentment biogràfics, però si més no autèntics i segurament compar
tits per molts dels lectors, com el relliscar d'una mà que intenta agafar-se a la
roca, que converteix l'instant en una eternitat, potser l'última abans del buit.
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1. Rupicabra Rupicabra, bòvid salvatge molt semblant a la
cabra, però que no té les banyes en tirabuixó.

2. A les gorges del riu de Núria podem trobar aquestes anti

gues roques metamòrfiques cristal-lines de colors més aviat

clars lleugerament groguencs o rosats.

3. El cim més alt de la Vall de Núria.

4. Roca ben estratificada, molt diagenitzada o lleugerament
metamòrfica, que prové de la consolidació i la laminació de se

diments argilosos. Formen part del paisatge geològic de la vall.

5. Aquestes roques de 1.810 metres amb un nom tant "univer
sal" es troben situades entre el riu de Núria i el torrent del Salt
del Grill.

6. Aquest túnel del cremallera de 1.400 metres de longitud que
fou inaugurat el 2008 cobreix la part del trajecte que va de la

Corba Roca Oratori a Fontalba.

7. Aquest Roc s'alça imponent just darrere del Santuari.

8. Aquesta locomotora de vapor fou la primera en arribar a

Núria el dia 30 de desembre de 1930. Porta el nom d'un abat
de Montserrat.

9. Ferrocarrils de Muntanya a Gran Pendents.

10. Nom que rep la línia ferroviària que connecta Ribes de
Freser amb Queralbs i la Vall de Núria inaugurada el 22 de

març de 1931.

11. Nom de la comarca on es troba la vall de Núria.

12. Malgrat ser oriünd dAtenes, la llegenda diu que cap a l'any
700 aquest sant va arribar a Núria procedent de la Provença.
Tenia l'objectiu d'assolir la pau i la tranqull-litat de la vida
eremítica i es passava els dies lliurat a l'oració i a la fabricació
de la imatge de la Mare de Déu de Núria.

13. Aquesta es per a nota!!! Cotxe-saló que va transportar
els ponents que van redactar a l'any 1932 l'estatut de Núria.

Aquest vagó es troba actualment a l'exposició del cremallera
de Núria a les cotxeres de l'estació de Ribes Vila.

14. En el santuari hi conflueixen tres valls: a ponent hi ha la
vall de Finestrelles, al nord la vall d'Eina, i a llevant aquesta
vall formada per la de Noucreus i la de Noufonts.

15. En aquest poble es pot agafar el cremallera.

Solucions del Concursionisme 363:

1. Gúbies 2. Kildo Carreté 3. Clotes 4. Ulldecona 5. UEC 6. Cabra salvatge 7. Picaso 8. Pimpoll 9. Matarranya
10. Xúquer 11. Caro 12. Calcària 13. Port 14. Canader 15. Faig

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30
de setembre, 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

40 excursionisme
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valorat en 50 euros. En el proper número de la revista sortirà

publicat les solucions i el nom del guanyador. El guanyador
del concursionisme 363 dedicat a Ports de Beseit és Carles
Costilludo, enhorabona. A la pàgina web de la revista www.ex

cursionisme.cat podreu consultar les respostes a les preguntes
del número anterior.



LLiBRERI!. OA
Horitzóns

Llibres de muntanya, natura i viatges.
Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotges Suunto, accessoris.
Literatura general, infantil i juvenil.

Et busquem aquellllibre que vols.
T'ajudem a planificar la teva sortida,
viatge o treking.

Organitzem cursos d'orientació, fotografia,
natura i més.

València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.llibreriahoritzons.com
II ibreriahoritzons@gmail.com

Condicions esp-ecials p-er els socis de la U.E.e.

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

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

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

>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

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
-

www.timgad.com
casellas@timgad.com z
Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 0265 I Fax: 93 713 3404

Cal Trisca
15 p1a.oEs at Ei habitacions

Menjador i sidad\estar
Erac.eœtma

I1ioa:aris deiIm.dk
Ra.qœtes de neo.

Infurmadó d'activitats

CilrrerMiJjor, 14 - 25'l21-N� -:Bellver de Cerdanya - N4� 20'
¢.,u" E 001° 44' 34J62" - Th), 62B SÓ B4 71



Fa 100 anys, en plena
Renaixença, l'esperit del
coneixement bullia i
l'entorn natural no era una

excepció. El mon rural veia
com uns aventurers volien
anar més enllà pujant
aquelles inhòspites
muntanyes, explorant
perillosos barrancs o

simplement estudiant la cultura
i l'historia dels llocs. La voluntat

de recollir i administrar els nous

coneixements, i a la vegada
coordinar les exploracions, fan

néixer els clubs de muntanya que
de forma altruista han estat treballant

fins als nostres dies.
La UNiÓ EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA és un d'aquests clubs
amb la particularitat d'estar distribuït

per tot Catalunya a través d'Entitats
autònomes però amb l'esperit comú

d'ensenyar, divulgar i practicar tot el
relacionat amb l'Esport de Muntanya

adequant-lo a les noves normatives legals.
Disposem de:

Iniciació a la muntanya
Escola reconeguda de muntanya

Escalada i alta muntanya
Espeleologia i descens de barrancs

Senderisme i marxes

Esquí de muntanya i competició
Bicicleta de muntanya

Fotografia de muntanya
Refugis

Rocòdroms
Biblioteca, arxius històrics i publicacions

Secretaries per tràmits federatius
i tot el que el soci vulgui aportar, doncs estem oberts a qualsevol

iniciativa relacionada amb el nostre mon.

Ens trobaràs a la UEC de Barcelona, UEC de Sants, UEC de Gracia i
UEC d'Horta dins de la ciutat de Barcelona; a la UEC del Prat de Llobregat,

a la UEC de Tortosa, a la UEC d'Olesa, a la UEC de Bagà, a la UEC de Mataró
i a la UEC de Vall del Tenes.


