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editorial

Seguretat a /0 muntanya
Sempre hem proclamat que l'excursionisme és una activitat de risc i per tant conside

rem la seguretat com un element més de la nostra activitat. Des de la UEC assumim

com a entitat la responsabilitat pedagògica que ens pertoca en aquest aspecte i pre
tenem cercar l'equilibri entre l'aventura i l'èxit de l'activitat a muntanya.

El punt de partida rau en la presa de consciència del rise que cal assumir per practi
car aquest esport, d'altra manera seria com participar en un joc d'atzar. Només hi ha

una forma d'assolir el grau de consciència i és des del coneixement. Hem d'aprendre
de l'entorn on evolucionem, les tècniques que utilitzem i cultivar les nostres habilitats

físiques i mentals per assegurar l'èxit de la nostra activitat. És en el sentit de la re

cerca d'un bon coneixement en la pràctica excursionista que la UEC organitza la ta

Jornada d'Introducció a la Seguretat a la Muntanya, el 17 de desembre de 2011,
amb l'objectiu d'analitzar, intercanviar i difondre les tècniques més adequades així

com tot el que es relaciona amb els primers auxilis aplicats al nostre esport.

Què fan els rescatadors? Què han de fer els rescatats? Què cal fer per millorar la

seguretat en les operacions de primers auxilis en accidents de muntanya? Formulem

aquestes qüestions als experts per extreure'n les millors respostes i així argumentar
al màxim la seguretat entre tots els practicants de l'excursionisme en totes les seves

disciplines.

Des del convenciment que, per millorar la seguretat en l'excursionisme mai no hi

haurà prou esforç ni recursos, treballem, dia a dia, per incrementar el marge de se

guretat i difondre les millors pràctiques a través de la formació per tal de minimitzar el

nombre i les conseqüències dels accidents a muntanya.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Les vacances d'estiu són una bona època per realitzar aquell somni que ha anat ma

durant amb el temps: aquella ascensió que ens atreia, l'expedició a un cim llunyà, el

viatge de descoberta d'altres països, ... en fi, un grapat gairebé infinit de possibilitats.

Segurament i independentment del tipus d'activitat realitzada a algú li pot sorgir el

desig de explicar-ho i de fer-ho conèixer als altres i, per tant, pot fer un article sobre

la seva vivència.

Quan fem un article que pensem publicar en alguna de les revistes de muntanya que
hi ha en la nostra llengua hem de pensar que estem donant informació als altres.

Aquesta informació, a la vegada que ha de ser inèdita, ha de transmetre als altres

la nostra percepció de l'aventura que hem realitzat. Malgrat que el mercat actual de

revistes de muntanya en català és limitat, és ben fàcil que els excursionistes tinguin
accés a totes aquestes publicacions; per aquest motiu, veure un article duplicat, és

a dir, el mateix article en revistes diferents, provoca que qui ho ha llegit en un altre

lloc, passi de llarg i pensi que aquella revista copia el material. La realitat és que els

equips de redacció confien en l'autenticitat i veracitat dels articles que els hi presen

ten els autors i, per aquest motiu no pensen que un autor pugui fer això. Tothom és

lliure de publicar un treball seu en la revista que cregui més convenient, però ha de

ser consolent que els treballs han de ser inèdits i únics.



En Pere Sauret, president de la UEC Agrupació, en

Jesús Romero vicepresident, en Jordi Carull i jo ma

teix (Dani CarulI), tots de la UEC de Sants, vàrem for
mar un equip, un bloc sòlid i entregat en el que ha
estat una de les escomeses més dures dels últims

anys per a cadascun de nosaltres.

Ha estat tot un repte crear una samarreta solidària,
un bloc per informar i, sobretot, han estat tres grans
reptes fer un espectacle de màgia, una. caminada
solidària i un concert solidari. Gràcies a tot això

Primera foto del equip de la UEC de Sants
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vàrem aconseguir els 1.500 € necessaris per poder
participar en la primera edició de la Intermon-Oxfam
Trailwalker com a equip representant de la UEC de
Sants.

l'únic que hem pogut preparar per a aquesta gran
caminada solidària de 100 km (bé en realitat de

105 km) i 4.400 m de desnivell han estat unes poques
sortides preparatòries en equip i individualment per
posar-nos en forma. Poc rodatge per a una caminada
tan dura.

La Creu del Terme
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Cami del Figaró

Els 105 km

El dia 7 de maig de 2011, arribem a

Santa Maria de Palautordera, una mica

perduts perquè no tenim ni idea d'on era

la sortida i en arribar a l'esplanada del

pàrquing ens adonem que estem davant
d'un esdeveniment en majúscules. Uns

quants estands per a les inscripcions,
per resguardar-se del sol, per als s obse

quis d!l\igua del Montseny i altres infra
estructures pròpies d'un esdeveniment
com Déu mana.

A les 9 en punt una trabucada dóna la
sortida als 808 caminadors/corredors
que formaven els 202 equips que fi
nalment havien aconseguit els t500 €.

Cares alegres, ànims dels equips de su

port que ens acompanyarien durant tota
la caminada i un guirigall de crits dels

mateixos participants buscant aquell
punt d'automotivació característic de les

grans cites.

Els primers 30 quilòmetres foren tran

quils, sota núvols amenaçadors però
respectuosos i que ens feien de para-sol.
Els estarem eternament agraïts. Sabíem
que no podríem començar molt forts

perquè d'entrada teníem tODD metres

de desnivell fins al cim del Sui. Passat

el cim ens esperarien 13 quilòmetres de

llarg, llarguíssim descens fins al Figaró,
lloc on ens esperava el nostre equip de

suport per donar-nos una espectacular
amanida de pasta.
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Cap a les 15.30 vàrem sortir del Figaró
amb les panxes contentes i recarregats
d'energia cap a Sant Feliu de Codines.
Anàvem sols perquè la serp de cami

nadors cada vegada es feia més llarga.
Passàrem per la bellíssima zona del
Sot del Bac i la Trona per anar a parar a

.

Sant Miquel del Fai. És el tram més llarg,
d'uns 17 km, i amb uns 700 metres de

desnivell positiu en dues fortes pujades i

un tram de carretera trencador. Un tram
molt dur que ens deixà a Sant Feliu cap
a les 8 del vespre iai quilòmetre 46.

Cada vegada necessitàvem més temps
de recuperació entre els trams i això
va passar factura en els nostres plans
d'aconseguir l'objectiu. Estàvem trigant
molt més del previst i crèiem que encara

seria pitjor. Però estàvem animats per
què l'objectiu de la caminada era acabar,
no fer-ho en un temps rècord.

Vam descansar una mitja hora i seguí
rem endavant cap al següent objectiu:
Sant Llorenç Savall. En aquest tram

començà el que anomenàrem Èpic

Objectiu aconseguit



Trailwalker. Es tracta d'un tram d'uns 15

quilòmetres amb desnivells suaus on la

pluja va començar a fer acte de presèn
cia i vam entrar en negra nit. Per sort,
no feia fred. Tots caminàvem amb els
nostres pensaments, en silenci; estàvem
descobrint-nos i estudiant el nostre cos,

concentrant-nos en aquells punts que
començaven a donar senyals de vida.
Passaven les hores i a les dotze en punt
de la nit les campanes de Sant Llorenç
Savall ens van donar la benvinguda.

Vàrem descansar, vàrem sopar i vàrem

gaudir d'uns massatges recuperadors
per poder seguir. Ja érem al quilòmetre
61 així que ja anàvem restant. Motivats i

animats ens vàrem posar la roba de plu
ja i vam a anar cap al següent objectiu,
el coll d'Estenalles.

Aquest fou un dels trams més durs. Ca
minar sota la pluja, només amb els nos

tres frontals i el pes de 60 quilòmetres a

les nostres cames era angoixant i claus
trofòbic. I si, a sobre, li sumem el fet que
ens esperava la rampa més dura de tota

la caminada... imagineu-vos. Resulta

que el tram d'uns 9 quilòmetres ens tenia

reservada una rampa d'uns 350 metres

de desnivell en 2 quilòmetres fins al coll

d'Eres amb un terreny pedregós especi
alment lliscant amb pluja, que ascendia

per dintre d'un atapeït bosc. Una pujada
eterna.

En algun moment de la nit vàrem arribar
al coll d'Estenalles, cansats, xops i amb

algun dubte de seguir o no. Després de

recuperar les forces els ànims van canvi
ar i decidírem seguir fins al següent con

trol: Mura. I;ra a uns 8 quilòmetres de
distància i ja havíem fet 78 quilòmetres.
Pensar en això ens motivava molt.

Gran part del camí era descendent.
Vàrem començar a odiar les baixades,
encara que no tenen cap complicació,
muscularment són molt exigents. Van

començar a fer-nos mal les cames seri
osament i a fer acte de presència les
nafres. Però veure la sortida del sol ens

va fer recuperar les forces i els ànims,
així que cap a les 8 del matí ja érem allà.

Ara vindria un tram d'aquells que en

l'argot muntanyenc s'anomena "tren

cacarnes" El camí que anava de Mura

a Rellinars era un seguit de rampes de

pujada i baixada que anaven trencant el

ritme constantment i, a més a més, va

ser més llarg del que pensàvem, per cul

pa d'unes rectificacions del recorregut
d'última hora. Finalrnentcal afegir que el

sol, que ens havia respectat fins aquell
moment, va caure sobre nostre amb for

ça i, personalment, em va deshidratar,
cosa que es tradueix en dolors muscu

lars més intensos i sensació aguda de

cansament.

A Rellinars ens vàrem recuperar i, fins i

tot, algú va aprofitar per dormir una mica.
També va ser un moment per intentar

reparar els peus, en el meu cas, sen

se gaire èxit i, supermotivats, ens vàrem

disposar a fer els últims 10 quilòmetres
fins a la meta.

Satisfacció
Després de totes aquestes penúries, no

més ens va quedar una paraula, potser
antagònica: satisfacció.
La veritat és que, personalment, enca

ra no tinc clar el "tant per cent" d'alegria
que hauria de tenir, però el que sí que
sé, és que vaig lluitar durant mesos per
poder culminar aquest repte i que final

ment, ho vaig aconseguir.

I'arribada a Monistrol de Montserrat va

ser agònica! Quan et penses que ja ho

tens tot fet perquè has arribat al poble,
resulta que has de creuar-lo de punta a

punta fins a arribar a l'aparcament del
cremallera. Gràcies

I al final. .. vàrem arribar a la meta, acon

seguint el repte de 105 quilòmetres en

31 hores i 50 minuts, essent l'equip 73

dels 143 equips que van finalitzar.

Moltes gràcies a tots els que heu estat al
voltant d'aquest projecte i, en especial,
a la Laura per la paciència i també per
haver fet els últims i més llargs 10 quilò
metres de la meva vida.

La ruta adaptada "Els Tres Monts"
La ruta de "Els Tres Monts" és una ruta de baixa muntanya que transcorre pels
parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt, la serra de l'Obac i Montser
rat. Es tracta d'una travessa d'uns 130 km i 3.656 metres de desnivell acumulat

positiu, que es realitza en sis etapes i que recorre els racons més espectaculars
d'aquests parcs. Trobareu més informació a la web www.els3monts.cat.

Intermon-Oxfam va adaptar aquesta ruta, escurçant-la, però al mateix temps fent
la més dura, estem parlant de 105 km i 4.400 metres de desnivell positiu a cobrir
en 36 hores com a màxim.

La Calma

Sant Feliu

de Palautordera

Monistrol

Km30 KmOKm 105 Km 95 Km 78 Km 61 Km46

Agraïments
�equip de la UEC: Pere Sauret, Jesús Romero, Jordi Carull, (i jo mateix)
�equip de suport: Laura Gabarre, Jordi Carull (pare), Lluís Lleida

Logística: UEC de Sants
Guardioles Solidàries: Intermon-bxfam, UEC de Sants, Secretariat d'Entitats de
Sants Hostafrancs i la Bordeta, Tenda Isabel

Espectacle de màgia (Magicwalker): Fernando Rosal, Chipy i Xinxeta, UEC de

Sants, Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
Caminada Solidària: UEC de Sants, Lluís Lleida, Joan Carles Soto, CAM - Parets,
Chipy i Xinxeta, Bechtle, Publicacions de IAbadia de Montserrat, Cossetània Edi

cions, Geo Estel, Triangle Postals, Lluís Lleida

Concert Solidari (Metalwalker): Jose Luís Cereijo, Mobscure, Corelyn, Siberia,
Insmuz, Sala Monasterio, PICAP, Enderrock, Musikalia, Mondosonoro
Altres: Creaziones, Centre Catòlic de Sants, Moviendo la Cola, Sants 3 Radio,
Ona Sants Montjuïc, Sants Camina
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ÓXCUJt6� en fnmilia
PASSEJADES ·PEL SUD D'ANGLATERRA
Text d'Eduard Martínez

Fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez

Glastonbury Hill

D�nglaterra, el viatger català, gairebé en coneix
només la capital. Londres és una ciutat cos

mopolita plena d'història, arquitectura, cultura
i amb una oferta turística envejable. És també,
però, una ciutat privilegiada per a les passeja
des "verdes': Una munió de grans parcs ens es

peren per poder-hi dedicar hores de caminades.
Des dels més enjardinats com Saint James's

Park, Green Park o Kensington Gardens, fins als
més naturals com Hyde Park, Regent's Park o

Greenwich Park, passant per petites joies per al
naturalista com són Richmond Park, Battersea
Park o Wetland Centre. En tots ells, si volem fu

gir del tràfec de museus, catedrals i palaus, hi

podrem passar unes belles estones de relax i

contemplació com si fóssim fora de la ciutat.

8 excursionisme
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Far deis penya-segats de Dover

Curcus Barrows JStonehenge)

No obstant aixó, si realment es té l'oca
sió de sortir de Londres, agafar un cotxe
i viatjar pel sud dAnglaterra, es podrà'
comprovar l'existència d'una infinitat de

possibilitats que hi ha per conèixer el

país a peu. En ressenyaré algunes que
he conegut de primera mà. La majoria
són passejades que es poden allargar
a voluntat i que permeten acostar-se al

país des d'una òptica ben diferent i allu

nyada de la que tenen la majoria de viat

gers i que poden ser un bon complement
a la clàssica escapada turística. No bus

queu, per tant, muntanyes pròpiament
dites ni tampoc ascensions a cim escar

pats. També en podríem trobar, però ens

hauríem d'acostar fins a les Snowdons,
al nord del País de Gal-les, uns 300 qui
lòmetres al nord de Londres.

Anglaterra és un país tradicional i con

servador. Potser per això d'un bosc creat

pel rei Guillem I el Conqueridor ara fa mil

anys se'n segueix dient The New Forest

(El Bosc Nou). Ja des de bon principi The

New Forest va gaudir d'un sistema de

gestió especial encaminat a preservar-lo
i conservar-lo en el seu estat original; in

icialment com a indret de caça, després
com a font de fusta per a la construcció
naval i finalment pel seu interès científic,
paisatgístic i naturalístic.

The New Forest està situat gairebé en la
seva totalitat al comtat de Hampshire, a

uns 130 km al sud-oest de Londres. Té
una extensió de més de 35.000 hectà

rees, espai més que suficient per trobar
innombrables rutes per perdre's entre

boscos immensos, amb arbres altíssims,
infinitat de rierols, cèrvols i daines en

estat semisalvatge i, per poc que hom

s'aparti de les petites carreteres que el

travessen, molta, molta tranquil-litat. De
dicar una tarda per passejar per una de
les moltes rutes marcades ens submer

giran en el món mític d'Uther Pendragó,
del rei Artus, del mag Merlí i la fada Mor

gana, o bé al llegendari de Robin Hood,
fra Tuck, els Merry Men i lady Marion.

Una mica més al nord, al comtat de

Wiltshire, hi ha un dels indrets més tu

rístics de la zona: el monument mega
lític de Stonehenge. A uns 500 metres

al nord-oest del pàrquing de vehicles hi

ha unes petites elevacions circulars. Són
uns enterraments prehistòrics anome

nats Curcus Barrows. Podeu acostar-vos

als túmuls funeraris a través del prat,
generalment ple de bestiar, que els en

volten. Obriu la tanca que impedeix que
les vaques s'escapin (tanqueu-la darrere

vostre) i acosteu-vos-hi. Sentireu el goig
de caminar per sobre d'una catifa flon

ja i verda mentre us allunyeu del brogit
d'Stonehenge i deixeu enrere la gerna
ció de curiosos que no van més enllà
d'on els deixa el cotxe.
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Costa Juràssica

Salisbury és la capital de Wiltshire. És
famosa sobretot per la seva magnífica
catedral amb el campanar d'agulla més
alt dAnglaterra (diuen) i el seu nucli me

dieval. Per Salisbury passa també el riu
Avon. LAvon, que en qal-Iès vol dir riu -no

l'hem de confondre amb el riu de la loca
litat de Stratford-upon-Avon on va néixer
el famós dramaturg William Shakespea
re- és un riu llarg i mansoi que al llarg de
120 km té un desnivell de menys de 150
metres. A l'entorn de Salisbury trobareu
una munió de camins de ribera que se

gueixen el seu tranquil curs per paisat
ges que d'altra manera ens passarien
totalment desapercebuts.

Una mica més al nord-oest, al comtat

de Somerset, prop de les turístiques vi

les de Bath i Wells, hi ha la localitat de

Glastonbury on, com un bolet, sorgeix al

seu redós una de les elevacions més im

portants de la zona: el Glastonbury Hill.
.

El turó té una altitud pròxima als 130 m i

unes mides modestes; 200 metres d'am

plada per 450 de llargada. No obstant té
una singularitat orogràfica tan marcada

que no podreu deixar de dedicar-hi una

estoneta per fer-ne l'ascensió. A més al
seu cim hi ha una curiosa edificació; la

Glastonbury Tor, indret màgic feu de mol

tes llegendes arturianes i on, fins i tot,
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el mític rei Artus podria estar-hi enterrat

juntament amb la reina Ginebra. Aquest
turó està identificat també com la famo
sa illa dAvalon on Josep dArimatea va

desembarcar amb el Sant Grial quan, fu

gint dels desordres de Jerusalem, va fer

cap a la Gran Bretanya.

Si ens arribem fins a la costa trobarem
un altre dels trets distintius del paisatge
anglès; els penya-segats. Els famosos
clitts que cauen verticalment dins el mar.

Tota la costa sud n'és plena, de Cornua-

lla fins a Kent. Resseguir-los ran del pre
cipici, sentir la brisa a el vent furiós a la
cara són experiències i sensacions que
no ens hem de deixar perdre.

Al comtat de Dorset hi ha l'anomena
da Costa Juràssica (Patrimoni Mundial

Natural) formada' per extensos penya
segats i nombroses curiositats geolò
giques que s'han format per l'efecte de
l'erosió marina sobre roques calcàries i

argiles de diversa duresa. El poblet de
Lulworh és el centre d'aquest espai natu-

Dordle Door



ral. A l'entrada del poble hi ha un extens

pàrquing. A ponent un camí empedrat
s'enfila fins a dalt dels penya-segats i

els va resseguint per la carena. Ací i allà
hi ha illetes, roques i freus que aparei
xen i desapareixen amb les marees. AI

cap d'un parell de quilòmetres trobareu
Dordle Door, una extraordinària arcada

pètria situada en un esperó rocallós unit
a terra ferma per un petit istme. Els pe
nya-segats encara continuen durant uns

5 quilòmetres més. Així doncs, si voleu

podreu allargar l'excursió.

Finalment, per acabar amb aquesta breu

descripció de passejades pel sud dAn

glaterra no deixarem la costa, però ens

traslladarem a llevant, just a l'extrem ori
ental de la gran illa, davant del Canal de

la Mànega on hi ha els famosos penya
segats blancs de Dover que, com una

muralla blanca, defensen simbòlicament
la llibertat dAnglaterra. Venint de terra

endins hom té la sensació d'estar pas
sejant per turons herbosos, però abrup
tament, s'obre una immensa caiguda, de

fins a 100 metres, cap al mar. El carac

terístic color blanc dels penya-segats ve

donat pel guix de carbonat càlcic originat
per les restes d'organismes planctònics
unicel-lulars del període cretaci.

Una multitud de senders permeten re

córrer els penya-segats en totes direcci

ons, encara que no s'acosten massa a la
vora a causa de la fragilitat del material

que provoca freqüents esllavissades. Un
dels punts de més fàcil accés és des
de S1. Margaret's Bay. Per començar la
ruta cal retrocedir un centenar de metres

pel camí que baixa a la platja fins a una

pista que s'enfila en direcció sud. Uns

tres-cents metres més enllà, passades
les cases, trobareu un sender a mà es

querra amb la indicació "Clitt" Seguiu-lo
fins situar-vos a dalt de l'espadat i con

tinueu en direcció sud-oest sense sortir

dels senders marcats. A 1,5 km trobareu

un bonic far i a 4 km ja albirareu el cas

tell de Dover. Les pastures i els conreus

s'acosten fins a pocs metres dels penya
segats creant suggestives imatges. En

molts indrets, per precaució, trobareu

tanques de fusta o filferrades per evitar

que el bestiar o les persones s'espenyin.

Com a comentari final no voldríem dei
xar de recordar que el temps a Anglater
ra és especialment canviant i variable, i

que en una mateixa tarda pots passar de

la pluja al sol i del sol a la pluja més de

dues vegades. Sigueu previsors i gaudiu
d'unes passejades inoblidables.

Penya-segats de Dover

New Forest
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Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Proposem un circuit de quatre dies al
voltant del Penyagolosa, el cim més
alt del País Valencià. És una aproxi
mació a un símbol, a uns paisatges
desconeguts i malgrat tot propers.
Però sobretot és un petit viatge a

una terra de frontera, de contrastos
climàtics i paisatgístics, de pobles i
masos que han vist marxar els seus

habitants. És, en definitiva, una apro
ximació a una terra amb més passat,
probablement, que futur.

El Penyagolosa,
paisatge h1UUà

La tradició ens diu que el Penyagolosa
és, amb els seus 1.814 m d'alçària, el
cim més alt del País Valencià. Realment
n'és la segona màxima alçada ja que
1;I\Ito de las Barracas o Cerro Calderón
situat al límit de la comarca del Racó
d;l\demús amb Terol amb una alçada de
1.837 m és qui ostenta aquest honor.

Com sigui aquest "cerro'; que no mun

tanya, no fa ombra a la bellesa singular
de l'aïllat cim del Penyagolosa, que si
més no, és la màxima cota de la zona

de parla valenciana, un símbol del País
i una destinació excursionista de primer
ordre.

El trobem dins la comarca castellonen
ca de 1;I\Icalatén al límit amb la de 1;I\It

Millars i amb la comarca de Gúdar-Ja

valambre, ja dintre Terol. Totes elles for
men la part més meridional de la regió
històrica del Maestrat. És una terra de

transició entre el paisatge i clima medi
terrani -el cim del Penyagolosa es troba
a 40 quilòmetres del mar- i els relleus
més elevats de Terol, de marcat clima
continental.
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Pel que fa al poblament, ens trobem al

límit de la zona de parla valenciana amb
la de parla castellana derivades dels

repoblaments catalans i aragonesos en

època de reconquesta. Ara bé, el tret

més característic del massís és l'em

premta deixada per una llarga ocupació
humana de tot el territori. Entre els se

gles XVI i XIX els pobladors s'establiren

de forma disseminada en grans masos i

petits nuclis allà on tenien les terres de
conreu i el bestiar. Es desenvolupà una

economia en què cada família s'abas
tava de forma autònoma de tot allò que
els calia per viure. Així doncs cada famí
lia o mas disposava de bestiar, d'horts i
de secà, sobretot blat per fer pa al forn
del propi mas. Per fer-ho possible modi
ficaren el paisatge, aplanaren el terreny
costerut aixecant marges i bancals, tra

çaren carrerades, camins de bast i molts
camins ramaders. La ramaderia principal
de la zona fou l'ovina en una època en

què la llana era la principal fibra tèxtil. AI

llarg del segle XIX el cotó passà a ser la

fibra més utilitzada i això inicià la deca
dència de la ramaderia ovina a la zona.

AI llarg del segle XX, especialment en

la seva primera meitat, aquest model
de vida com a tants altres llocs va anar

decaient, emigrant la població cap a zo

nes urbanes i quedant aquets paisatges
i camps de conreu abandonats. AI llarg
de quatre dies anirem trobant infinitat'
de vestigis d'aquella època. Poc a poc
al ritme de les nostres passes farem el
nostre particular viatge al passat.

Una ruta poe elàssica
La que descriurem a continuació és una

ruta que, cal dir-ho, la vam triar nosal
tres tot mirant el mapa, intentant fer una

volta lògica en sentit horari al massís i

que deixés l'ascensió al cim per l'últim
dia. El cas és que en tres dies es po
dia fer un circuit coherent i ben lògic.
Quan hi vam anar, però, era un pont de

L'ampli vessant sud del Penyagolosa, amb el Tossal de Fraga a la dreta



la Constitució i disposàvem de quatre
dies, així que vàrem afegir-hi una etapa
de descoberta per terres de Terol i pel
feréstec barranc de Montlleó que separa
Aragó de Castelló.

D'altra banda cal dir que la nostra deci
sió d'anar-hi fou una mica d'última hora
i que això ens va portar a no fer reser

ves per trobar allotjament. Així doncs, un

grup de deu excursionistes més propers
dels quaranta que dels trenta anys vam

iniciar la ruta carregats amb sacs i màr

fegues sense saber del cert on acabarí
em dormint, tal com fèiem quinze o vint

anys enrere. Lluny de ser un inconveni
ent aquest espèrit d'aventura constituí
un dels ingredients més engrescadors
de la nostra ruta.

El punt inicial és el nucli del Mas de la

Costa, a nou quilòmetres de la pobla
ció de Llucena, al qual accedim per una

carretera que en els seus darrers dos

quilòmetres esdevé un camí cimentat

que guanya altura sobre estimballs es

pectaculars.

1a etapa
Mas de la Costa - Moleta de la Clocha
- Mas Borràs (6 - 7 h)

Aquesta llarga etapa ens permetrà gau
dir de perspectives canviants del ves

sant sud del Penyagolosa, el més bo
nic i espectacular caracteritzat per uns

estimballs de més de tres-cents metres

d'altura.

A l'antiga escola, lleugerament separa
da del nucli del Mas de la Costa, hi ha

un refugi guardat de 24 places propietat
del Centre Excursionista de València on,

prèvia reserva, podem fer nit abans de
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••••• Serra de

r laSatalla

./ SANT JOAN DE

(' PENYAGOLOSA
'.

�

...

VILLAHERMOSA
DEL Río

excursionisme 1 3
365



començar a caminar. Aquest nucli des
habitat i penjat a 980 m gaudeix d'unes
vistes espectaculars cap al sud del la
comarca. Sortim cap al nord seguint el
camí que va revoltant el cim de la Picosa,
marcat com a PR-V 79. Avancem entre

pins blancs, rojals, sabines, ginebrons
i camps abandonats. Prop del mas Sa
bater arribem a una pista i abandonem
el PR per decantar-nos cap a ponent.
Aquesta pista arriba a un coli planer a

la divisòria de les valls del riu Llucena
i Villahermosa. Des d'aquest punt ens

sorprèn la visió dels relleus suaus de la
serra de Gúdar ben emblanquinats per
alguna nevada recent. Passat aquest coll
la pista baixa pel vessant de la vall del

riu Villahermosa cap al barranc de Jua
neta. A l'alçada del mas Chimús prenem
la pista que porta al Mas Quemado i
tan bon punt arribem al llit del barranc
la deixem per agafar el camí que s'en
fila al nucli de Mas Aragó. El camí puja
fort dintre un bosquet de pins envoltat
de marges abandonats. Darrere nostre
tenim una primera visió del cim del Pe

nyagolosa. Quin vessant més vertical! i

que boniques les franges de roca ver

mella que tracen diagonals al seu ves

sant sud! Els tres edificis de mas Aragó
es troben sobre un turonet a l'extrem

Ascensió a la Moleta de la Clocha, durant la primera jornada

Antic mas a la vall del Carbó

Arribada a Puertomingalvo, durant la segona etapa
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d'una llarga carena que es desprèn de
la Moleta de la Clocha el nostre proper
objectiu. Remuntant el llom que encara

la Moleta passem per l'enrunat Mas de
la Palmerina i encarem el cantó sud-est
del cim on el sender supera una forta

graonada que ens aproxima al cim. Sota
nostre veiem com el bosc de pins va en

vaint els bancals abandonats al voltant
del gran Mas Montovillo. El caminet re

volta la base rocallosa de la Clocha, re

munta lm fort pendent en diagonal entre

estrats de roca i finalment s'arriba al seu

cim de 1.433 m. Es tracta d'un doble cim
de roca grisa que és una magnífica ta
laia sobre el vessant sud-est del massís
del Penyagolosa. En sortim en direcció
nord-oest per un corriol sobre la cingle
ra que passa sota el cim de la Golosilla
de 1.585 m i baixa després per una llar

ga carena que es desprèn cap a l'oest.
Passem per una colladeta anomenada

Puerta de Penyagolosa, Mas Ramos i,
fent drecera entre el revolts d'una pista
que puja a aquest mas, arribem a 980 m

d'altura al Mas de Borràs. Es tracta d'una
masia del segle XV reconvertida en aco

llidor centre de turisme rural, que ofereix,
a més, servei de bar i de restauració. És
el lloc ideal per acabar aquesta prime
ra etapa amb tota mena de comoditats.

Nosaltres, però, "hem vingut a patir" i per
una pista en mal estat encarem el nord
i en uns vint minuts arribem al Masico

Nolo, abandonat però en força bon estat

que ens ofereix la possibilitat de passar
la primera nit, força freda, a cobert.



2aetapa
Mas Borràs - Vall del Carbó -

Puertomingalvo - Serra de Mayabona
(8 - 10 h)
Sortim de Masico Nola seguint cap al

nord la pista fins al Masico del Miedo on

prenem un corriol en forta baixada fins a

arribar al llit mateix del barranc de la Ce

pera. El camí es desdibuixa i s'endinsa

en el barranc per on baixa aigua i hem
de superar un estrenyiment amb força
matolls. Sortim del barranc cara amunt

per arribar a un callet ocupat pels ma

sos de IAtalaya des d'on observem el fe
réstec vessant que acabem de recórrer.

Cap a l'altre cantó el camí baixa fins a

trobar el riu Carbó. Aquest riu forma una

magnífica vall plena de masos dintre el

terme municipal de Villahermosa del Rio,
a la comarca de lAit Millars. La prolifera
ció de masos ens mostra com n'era de

disseminada fins no fa gaire la població
d'aquest municipi. Aquí com en cap al

tre lloc ens envaeix un cert sentiment de

nostàlgia i tristor. Hi percebem la deca

dència, a millor encara, l'extinció d'un
mode de vida. Recorrem la vall en sentit
ascendent per un camí de ferradura tot

seguint les marques del GR-7 que va de
Villahermosa del Ria al santuari de Sant

_ Joan de Penyagolosa. Un cop superat un

estrenyiment de la vall anomenat Pas de

IAire, el GR 7 s'enfila pel vessant dret de
la vall. Nosaltres l'abandonem i encarem

un seguit de masos que ocupen el seu

vessant esquerre. Possiblement pel fet

de ser el pont de la Constitució anem

trobant gent als masos. Fent una ullada

cap enrere veiem al fons de la vall el bo
nic i blanc poble de Villahermosa envol
tat de pinedes. Més a prop nostre veiem
el nucli de Roncales on hi ha una altra
casa de turisme rural. Vall amunt pas
sem pels masos Royo, de Llaves, L10-

bet i Casa Celades nucli de tres masos

al voltant d'una era. Des d'aquest nucli
situat a 1.175 m abandonem la vall del
Carbó seguint el corriol que en forta pu
jada cap al nord-oest guanya la serra de
la Batalla al límit entre Castelló i Terol. A

la cota 1.500 m ja dintre Terol i sobre ter

reny planer trobem una pista que uneix

el poble de Puertomingalvo amb Sant
Joan de Penyagolosa. Si féssim el circuit

en tres dies podríem encarar el santuari

des d'aquí. També ho haguéssim pogut
fer seguint el GR? Nosaltres comencem

aquí el que en podríem denominar "llarga
jornada de propina': Encarem el poble de

Puertomingalvo denominat comunament
El Puerto distant uns cinc quilòmetres.
Vist de lluny és un bonic poble encin

glerat a 1.456 m d'altura on sobresurt a

la part alta del poble el gran edifici de

l'església. Quan travessem el poble des
cobrim a l'extrem oposat el castell en

bon estat de conservació. AI poble hi vi

uen poc més de dos-cents habitants, per
tant hi ha vida, dos bars i un forn. Dinem

prop del castell mentre contemplem cap
al nord la serra de Mayabona, que sepa
ra Puertomingalvo de Mosqueruela. Com
totes les muntanyes d'aquest sector es

tracta d'una serra d'altura important però
de relleus suaus i arrodonits per l'erosió.
Són serres de clima extremadament fred.
Ens trobem a uns quinze quilòmetres de

l'estació d'esquí de Valdelinares a la ser

ra de Gúdar. Sortim del poble per la car

retera que va a Mosqueruela i baixem

a un gran pla situat al peu de la serra

de Mayabona, on neix el riu Montlleó.

Emprenem la pujada cap al cim de Las

Ampolas, màxima cota de la serra, tot

seguint un amplíssim camí ramader que
sequeix la base de la serra. Situats sota

el cim al mas de les Ampolas, pugem pel

dret el seu despullat i rocallós vessant
sud. Un cop dalt de la serra retrobem
el bosc de pins. Assolim primer el punt
més alt de Las Ampolas de 1.721 m cota

difícil de trobar situada dintre el bosc.

Després ens adrecem més a l'est al vèr
tex geodèsic situat a una cota inferior a

1.705 m, però amb una vista excepcional
cap al Puertomingalvo i el Penyagolosa
que comença a quedar lluny. El sol baix i

el fred creixent fan que ens espavilem a

perdre altura per una pista al nord de la
serra. Ja quasi de nit trobem un maset a

mes ben dit un estable obert en bon estat
on acabem passant la nit ben arrecerats
de l'aire que bufa d'allò més fred.

3aetapa
Serra de Mayabona - Barranc del
Cubillo - Riu Montlleó - Serra de la
Batalla - Sant Joan de Penyagolosa
(8-10 h)

Seguim caminant amb només l'ajut dels

mapes militars per aquesta "terra incòg
nita" i oblidada. Deixem ben d'hora el
nostre fred recer i seguim per la pista
en direcció nord cap a uns grans plans
situats a uns 1.500 m a banda i banda
d'una collada anomenada El Portillo. Ve
iem davant nostre el poble de Mosqueru
ela arraulit en una fondalada, però no hi
arribem. La callada del Portillo es traba
al capdamunt del llarg barranc del ma

teix nom que baixa cap al riu Montlleó
a la divisòria provincial. En comptes de

seguir-lo, continuem planejant encara

tres quilòmetres més enllà tot passant
pel Mas de Chanet situat a la divisòria
de tres grans barrancs, el de Portillo al

sud, el Majo al nord i el de Cubillo al sud

est que és pel qual baixarem. La pista,
que segueix l'antic camí de Mosquerue
la a Vistabella, ens permet sobrepassar
l'àmplia capçalera del barranc, deixar

enrere el Mas Cabedo i apropar-nos al

gran Mas de los Carrascales, abocat so

bre el barranc. En aquest punt deixem
la pista i ens endinsem en un recorregut
no sempre fàcil pel llit del barranc del

Remuntant eillit del riu Montlleó, frontera amb l'Aragó
excursionisme 1 5
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Cubillo. El seguirem durant prop de tres

quilòmetres de suau descens. A estones

s'eixampla com una rambla; a estones

apareixen matolls que ens compliquen
el camí i, d'altres vegades, és l'aigua qui
ens barra el pas obligant-nos a fer grim
pades pel lateral per tal de no mullar-nos.
És un espai de molt remarcable i preser
vada bellesa. És evident que aquest bar
ranc era una zona de pas avui malmesa

pel desús. Ja molt avall trobem el Mas
del Cubico de tres plantes i envoltat de

marges. Això si que era viure apartat del
món! Després d'algun nou estrenyiment
complicat arribem, a la cota 1.040 m, a

la confluència amb el riu Montlleó, més

ample i amb més aigua, tot i que amb el
mateix aspecte de barranc. El remuntem
durant prop d'un quilòmetre passant de
nou per punts on s'estreny i llocs on l'ai

gua dificulta el pas fins a trobar un ma

set a tocar del lloc on el mapa indica el
Molí Nou del que no en trobem les res

tes. En aquest punt creuem finalment el

riu tornant d'aquesta manera a terres de
Castelló. Trobem una pista malmesa que
remunta prop de des-cents metres fins
a la carretera CV-170. Quan hi arribem,
la seguim en direcció Vistabella uns cent

cinquanta metres fins a trobar una nova

pista força desdibuixada que s'enfila al

Mas la Penyica, segueix guanyant altura

per un llom i acaba recorrent la carena

principal de la serra de la Batalla. Mentre
cau la tarda veiem de nou el Penyago
losa que ara ens ofereix el seu vessant

nord, més amable i cobert de pinedes.
Aquesta pista guanya altura fins a la cota

del Burguillar a 1.646 m i comença a bai
xar cap a l'est en direcció al santuari de
Sant Joan de Penyagolosa. Ja prop del
santuari, a la collada de la Lloma Pla
na retrobem el GR? que puja de la vall

del Carbó. Arribem amb les últimes llums
del dia al santuari situat a 1.260 m ben
envoltat de muntanyes i boscos. Hi ha

força gent. El santuari pertany al terme

municipal de Vistabella del Maestrat i és
el cor del Parc Natural de Penyagolosa,
creat l'any 2006 per la Generalitat Valen
ciana. Està format per un conjunt d'edi
ficacions en torn a una plaça i un petit
pati interior al voltant del qual s'articulen
diferents dependències. Compta amb un

bar restaurant rústic però d'allò més aco

llidor quan a fora es fa fosc. Té una hos

tatgeria amb deu habitacions on abans
dormien peregrins i ara excursionistes
i boletaires. Nosaltres dormim, amb el

permís dels guardes del santuari, al ter

ra d'un gran edifici annex sense serveis

però amb tranquil-litat i silenci.

Cim principal del Penyagolosa amb el mar a l'horitzó
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4aetapa
Sant Joan de P�nyagolosa -

Penyagolosa - Mas de la Costa (5 h)

Hem deixat per la darrerajornada l'etapa
més curta amb l'al-lleient de pujar al cim
del Penyagolosa. En acabar la camina
da ens restarà encara un llarg retorn a

casa. Triem la ruta clàssica anomenada
camí del barranc de la Pegunta. El camí
travessa en dues ocasions una pista que
va al coll de la Banyadera i segueix el
fons del barranc de la Pegunta. Discorre

per dintre un bosc de grans pins que a

l'hora matinera en què passem encara

està ben gebrat. Sorprèn la quantitat de

pins que es troben afectats per una pla
ga de vesc. Trobem dues fonts, la Nova,
a la qual han afegit un abeurador fet amb
un tronc buit i poc després la font de la

Pegunta on agafen l'aigua pel santuari.
Més amunt el pi blanc deixa pas al pi
roig, al boix i a algunes savines. En un

trencall prenem el camí de la dreta que
ens condueix a un pla anomenat el Cor
ralico situat a 1.520 m (1 h 15 min). S'hi
pot arribar amb cotxe ja que hi ha una

pista i de fet els més mandrosos poden
iniciar aquí la pujada al cim. Des d'aquí
contemplem els darrers tres-cents me

tres d'ascensió que els farem seguint un

corriol evident i sostingut. El trobem ben

gebrat per trobar-se al vessant nord i en

45 minuts ens plantem al cim del Penya
golosa de 1.814 m. En arribar-hi agraïm
l'escalfor del sol en aquest matí glaçat.
El cim sorprèn per presentar dues pun-



tes ben separades. En una hi ha una

caseta de nova construcció envoltada

d'antenes i a l'altra, la cota més alta, tro

bem una talaia de pedra sobre la qual
s'alça el vèrtex geodèsic. A les parets
de la talaia trobem nombroses plaques
d'entitats excursionistes, referències po
ètiques i patriòtiques al que és conside
rat sostre del País Valencià i una imatge
de la Mare de Déu de Lledó. Uns metres

sota seu hi ha un petit refugi en bon estat

que, sembla ser, a l'estiu acull un vigilant
forestal. I és que les vistes del Penyago
losa són privilegiades i més en un matí
amb temperatures sota zero com les que
hi trobem. A més dels pobles propers de

Vistabella de Maestrat i Xodos contem

plem les comarques del Maestrat, l'Al

calatén i lAit Millars. Més enllà, a simple
vista, distingim el delta de l'Ebre, les illes
Columbretes i encara, a l'horitzó, veiem
clarament el perfil de la serra de Tramun
tana de Mallorca!

Deixem el cim seguint la carena que perd
ràpidament altura cap a llevant, en direc
ció al Tossal de Fraga, cota de 1.529 m

des de la qual observem l'espectacular
estimball de la cara sud del Penyagolosa
i la Moleta de la Clocha a la qual vam

pujar el primer dia. Seguint pendent per
terreny costerut i sense camí arribem
als 1.400 m a la pista que baixa del coll

de la Banyadera. Comencem a seguir-la
cap al sud. Aquesta pista se sobreposa
al Pas reial dAragó, antic camí ramader.
Avancem per altiplans elevats sobre pro-

fundes valls. Arreu tornem a veure ma

sos, marges i camps abandonats. Sobre
la lloma Saltadora abandonem la pista i

seguim una senda amb marques del GR
V-79 que es decanta cap al sud-est per
pendents pedregosos poblats de savi

nes i pinets. El camí salva una grau de

roca i endinsant-se de nou en un bosc

de pins passa per la font i el mas del Sa
bater. Allí retrobem el tram de camí que
havíem recorregut el primer dia tot res

seguint la base del pic de la Picosa. Fi

nalment trobem una nova pista, el bosc
dóna pas a més camps abandonats i
davant nostre veiem per fi el conjunt de
masos escampats del Mas de la Costa.
Hi arribem rebentats pels quatre dies

d'esforç en quasi total autonomia però
contents d'haver gaudit de la muntanya,
d' haver-ne descobert els seus secrets i

part de la seva història.

Dades pràetiques
Com arribar-hi

Proposem una aproximació al mas

sís des del sud per la població de
Llucena. La forma més directa per
arribar-hi és per l'autopista AP-7 fins
a la sortida número 47, Castelló sud i

Villareal. Per la CV 197 anem fins a la

intersecció amb l'autovia de la Plana

(CV 10) i allí prenem la CV 16 o la va

riant CV 190 fins al poble de l'Alcora.
AI voltant d'aquesta carretera trobem
tota la indústria del gres i la ceràmica

castellonenca, motor econòmic de la

regió. De l'Alcora seguirem la CV 190

cap a la Foia, Figuerola i Llucena (als
mapes Lucena del Cid). Des de Bar
celona són 330 km i unes 3 h 30 min.

Cartografia
Penyagolosa. Esc: 1 :30.000. Ed. Alpi
na. Si es vol fer la tercera etapa tal
com l'hem descrit caldran dos ma

pes a escala 1 :25.000 publicats per
I'lnstituto Geográfico Nacional, són
els fulls: 569-3 MOSQUERUELA i el
592-1 PUERTOMINGALVO. Es po
den comprar en línia al web de I'IGN,
http://www.cnig.es

Allotjaments:
· A Llucena hi ha tres hotels i un

parell de fondes.

· Refugi del Mas de la Costa. Per

tany al Centre Excursionista de Valèn
cia. Podeu trucar als guardes Jesús i

Eloïsa, al telèfon 96 438 1070.

http://www.centroexcursionista.org
· El Mas de Borràs el gestiona l'em

presa ALTRETUR de Castelló de
la Plana Tel: 964 25 56 75 . Correu
electrònic a info@altretur.com.

http://www.altretur.com.
· Puertomingalvo: No hi ha fonda,
però sí nombroses cases i aparta
ments rurals dintre el poble.
http://www.casaturismorural.com
· Sant Joan de Penyagolosa.
Hospederia. Tel. 964 389 013 o

964389075.

Ascensió al Penyagolosa pel barranc de la Pegunta
excursionisme 1 7
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Ascensió al Pedró dels Quatre Batlles

I
-

1

Pirineus a l'hivern! Aquest és el repte. Ganes de tresear
damunt els esquís, de viure moments i sensacions ino
blidables arreu de les muntanyes blanques de la serrala
da més important de Catalunya.

Text i fotografies de Carles Gel

Els Pirineus són una serralada on les

possibilitats és multipliquen i sempre
sorgeixen noves rutes i variants. Si hi

poseu una mica d'imaginació i esteu

predisposats a explorar i descobrir in

drets sovint oblidats per l'home i a la

vegada relativament (o molt) allunyats
dels llocs més coneguts i clàssics -i

sovint freqüentats- en trobareu un bon

grapat.

Fins i tot hi ha cims que tenen un o

dos vessants poc o gens ni mica co

neguts i petjats. Aquest és el cas

d'alguns dels cims que presentem en

aquest article.

Entre les muntanyes de la vall de Cam

prodon i els racons més occidentals de

IAran, hi ha un munt de possibilitats, de

raons i projectes de tot tipus.

Què tenen en comú aquestes set munta

nyes? A part de formar part dels Pirineus

catalans són grans talaies de la nostra

serralada, cims amb vistes espectacu
lars on els horitzons es retallen en l'infinit

1 8 excursionisme
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perdent-se desenes i desenes de quilò
metres enllà.

AI Ripollès, la Cerdanya, el Solsonès i

IAlta Ribagorça, hi trobareu aquestes set

muntanyes, talaies perfectes, somnis de
neu que ens esperen per fer-nos gaudir,
despertar-nos els cinc sentits i dibuixar
les línies més elegants que siguem ca

paços de fer.

Escollir entre tanta qualitat i varietat mai
és fàcil, i sempre s'intenta buscar un

equilibri entre les respectives regions
i cims assequibles, així com alguns de
més complicats.

Carena final del puig de la Coma d'Olia



EI_S ITINERARIS:

.1. Puig de la

Corna d'Olla

(.1.938 rnl
Des de Santa Magdalena de
Puigsac pel vessant nord

Aquest cim es troba a la vall de Ri

bes i forma part de la serra Cavallera.
Trobar-se a cavall del puig Estela i del

Taga ajuda a convertir-lo en un clàs
sic d'estiu, però a l'hivern resta en un

oblit gairebé total, i exceptuant alguns
esquiadors o alpinistes locals, pocs són
els que esquien els seus pendents ne

vats. En un any normal de neu, la seva

modesta altitud no és cap impediment
per gaudir d'una bonica esquiada d'uns
700 metres de desnivell del seu vessant

nord.

L'itinerari: si ha nevat força el comen

çarem normalment a l'ermita de Santa

Magdalena (1.250 m), gairebé al final de
la pista asfaltada. En menys de 5 minuts

s'arriba al mas de Can Roca. Si hi ha

prou neu seguirem amb esquís pels su

aus prats que hi ha a la dreta de la pista
forestal, intentant evitar-la tot el que es

pugui. Enllaçant prats generalment en

sentit sud-est, sense cap problema tèc-

nie, arribarem als plans de Cases (1.630
m), una planúria força extensa situada

als peus del nostre objectiu. A continu
ació, seguim pujant en sentit sud-oest,
travessant aquesta llarga plana que ens

apropa als pendents finals. Depenent
de la nostra tècnica, habilitat i estat de

la neu podrem pujar directament (pen
dents de 30º sovint gelats i prop de 180
m de desnivell), o bé, dirigir-nos més a

la dreta, i una mica abans d'arribar a

la Portella d'Ogassa, girar a l'esquerra
i aconseguir la carena. Seguirem per
aquesta carena (ganivetes sovint ne

cessàries), arribant al cim en menys de

20 min. Vistes impressionants vers totes

les direccions.

Descens: pel mateix itinerari. La pala
superior té molt pendent i la neu sol es

tar dura.

-Situació: Pardines, Vall de Ribes (Ripo
llès).
-Durada: de 2 h a 2 h 30 min de pujada,
1 h de baixada. Total de 3 h a 4 h.

-Dificultat: fàcil fins a la pala final, aques
ta és dreta, sovint glaçada.
-Desnivell: uns 700 m.

-Època recomanada: de gener a abril.

-Material: l'equip d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala, grampons.

Perspectiva del Puigmal, sastre de la Vall de Ribes

2. Puigrnal
(2.9.10 rnl
Des de la collada de Fontalba
pel cim de la Dou

El Puigmal és el sostre del Ripollès i

una de les muntanyes més altes dels
Pirineus Orientals. Aquest és l'itinerari
més curt i directe per assolir el Puigmal
tan de moda aquests darrers anys pels
senderistes. No obstant, amb l'arribada
de les nevades aquest itinerari és molt

menys freqüentat. Cal tenir molta cura

amb la neu, ja que un itinerari de relatiu

poc desnivell, es pot convertir en un de
més llarg i dificultós. Tot depèn d'on arribi
la neu.

L'itinerari: prenent com a punt de par
tida la collada de Fontalba (2.074 m), ja
per si sol una magnífica talaia, pujarem
per uns suaus i amples pendents en

sentit oest/nord-oest, que sense dificul
tats destacables ens porten al cim de la
Dou (2.471 m), un bony arrodonit situat
a mig camí del Puigmal.

Continuem l'itinerari a través de la sen

zilla carena, cada vegada més estreta,
remuntant l'esquena d'ase fins a acon

seguir els 2.650 m d'altitud. En aquest
indret el terreny canvia de sobte i passa
de tenir un pendent molt suau a un de

més de 30º/35º d'inclinació, apte no

més per a alpinistes/esquiadors molt

experts. A més, per culpa de la seva

orientació i per tant, a l'exposició al sol,
la neu no sol trobar-se en gaires bones
condicions. A més, l'exposició també és
molt alta.

A continuació, o bé amb esquís o bé
amb grampons, s'han de remuntar

aquests gairebé 200 m de desnivell, que
ens deixen en un indret molt més planer
des d'on ja es veu el cim del Puigmal.
Seguim pujant per aquesta suau i ampla
carena i en poc menys de 15 min asso

lirem el Puigmal (2.910 m), mirador de

primer ordre.

Descens: cal fer-lo pel mateix itinerari.

Per a esquiadors experts recomano el
descens per la salvatge Cometa de Fon

taiba, una vall on sovintegen els grans
pendents. D'aquesta manera realitzarem

la travessia del Puigmal.

-Situació: Queralbs, Vall de Ribes (Ri
pollès)
-Durada: de 2 h a 2 h 15 min per l'as
censió. 1 h aprox. per a la baixada
-Dificultat: pendents molt drets a la dar
rera part
-Desnivell: uns 900 m

-Època recomanada: de gener a abril

-Material: l'equip d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala, piolet, grampons

excursionisme 1 9
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3. Puigllançada
C2.409 rraJ
Des del pla d:A.nyelia directa
ment per la carena

Clàssic entre clàssics el Puigllançada és
un dels cims més freqüentats d'aquesta
part dels Pirineus. La neu està asse

gurada gairebé sempre i es tracta d'un

d'aquells cims d'iniciació que no deixa

insatisfet a ningú. Cal afegir que aques
ta excursió discorre per tres comarques
diferents. Comencem a la vall de Ribes

(Ripollès), seguim per la Cerdanya i

acabem al Berguedà. Un al-lleient més?,
doncs segurament.

L'itinerari: situats al pla dAnyelia (1.800
m) caldrà dirigir-se en sentit sud-oest,
remuntant unes pales força amples i
d'inclinació moderada, situades imme

diatament a l'esquerra del Clot de l'Hos

pital, que és l'única zona boscosa que hi
ha als Alabaus. Fàcilment guanyem uns

400 metres de desnivell i ens situem en

una zona més planera, a l'esquerra de
les pistes d'esquí que no queden gaire
lluny. A partir d'aquí remuntem unes pa
Ies força més suaus i fàcils, a poder ser

per l'esquerra de la tanca i el filat, fins a

assolir IAmorriador de Rus (2.310 m), el
cim que hi ha abans del Puigllançada.

Ens endinsem al darrer tram de l'ascen
sió, dibuixant una llarga diagonal ascen

dent -gairebé sempre damunt d'una neu

ventada i dura- fins al cim del Puigllan
çada (2.409 m), un dels més alts de La
Molina i mirador impressionant en totes

les direccions.

Descens: cal fer-lo pel mateix itinerari,
tot i que els més experts també poden
fer-lo pels nombrosos torrents o tubs que
té la muntanya.

-Situació: La Molina (Ripollès, Cerda

nya, Berguedà)
-Durada: unes 2 h d'ascensió, i 30 min
de descens

-Dificultat: cap ni una

-Desnivell: uns 615 m

-Època: de desembre a finals d'abril

-Material: el d'esquí de muntanya, ARVA,
sonda, pala i grampons

4. Tossa Plana
de Lles

C2.916 rraJ
Des de Cap del Rec per la ruta
habitual de la cara sud

La Tossa Plana de Lles és després del

Carlit, el punt més alt dels Pirineus Ori
entals, una muntanya elegant i clàssica

que presenta una excel-lent orografia
per a l'esquí de muntanya. A més és una

de les grans talaies d'aquesta part de la
serralada pirinenca.

Ascensió al Puigllançada, un gran clàssic

Un moment de l'ascensió al Puigllançada
20 excursionisme
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L'itinerari: prenent com a punt de par
tida les instal-lacions de Cap del Rec

(t960 m), agafem el camí que hi ha dar
rere la font i que s'endinsa al bosc pas
sant pel costat de les ruïnes de l'antic

refugi de Cap del Rec. Pugem general
ment en sentit nord-oest i aviat trobem
una pista d'esquí de fons. Seguim per
aquesta fins que s'arriba a la pista prin
cipal, per la qual seguirem fins a les im
mediacions del refugi del Pradell (2.120
m), que ens quedarà algunes desenes
de metres a l'esquerra. A nosaltres ens

toca girar a la dreta i pujar per una mena

de pista en sentit nord-est fins a acon

seguir el Pla de les Someres (2.320 m),
als peus de la gran pala sud de la Tossa La Tossa Plana de Lles vista des de Cap del Rec
Plana.

A continuació remuntem els gairebé 600

metres de desnivell d'aquesta ampla i

uniforme pala, remuntant els pendents
més francs que, sense dificultats espe
cials, ens porten a l'allargat i espaiós cim
de la Tossa Plana de Lles (2.916 m), una

de les millors talaies dels Pirineus.

Descens: el farem pel mateix itinerari.

-Situació: Cap del Rec, pistes de Lles

(La Cerdanya)
-Durada: de 2 h 35 min a 3 h d'as

censió, i poc menys d'1 h 30 min pel
descens. En total de 4 h a 4 h 30 min

-Dificultat: ascensió llarga amb pen
dents moderats, zona boscosa impor
tant a la part baixa

-Desnivell: prop de tOOO m

-Època recomanada: de desembre a

primers de maig
-Material: el d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala i grampons

5. Pedró dels

Quatre Batlles

C2.S82 mJ
Des de l'Estivella pel coll de
Tancalaporta

El Pedró dels Quatre Batlles és el punt
culminant del Solsonès, un cim que for
ma part de la serra del Port del Com
te al prepirineu de Lleida. Tan el cim

com l'itinerari són cada vegada més

freqüentats i aviat formaran part dels

grans clàssics de Catalunya. La ruta

d'ascensió és preciosa, però el més
destacat és la dilatada vista que es

gaudeix des del cim de la muntanya.
L.: itinerari és apte per a tots els públics.

L'itinerari: situats a l'aparcament de

l'Estivella (t942 m), a les pistes d'es

quí del Port del Comte, cal dirigir-se per
l'ampla pista de l'esquerra, sempre en

sentit sud-oest, durant uns 15 min, per
anar a buscar les primeres pales que

Cim del Pedró dels Quatre Batlles

ens portaran, després d'una ferma i

curta ascensió, al coll de Tancalaporta
(2.116 m), un estret pas per on passa
una estreta pista forestal. La darrera

pala abans del coll és la més dreta, però
no ofereix cap dificultat.

Seguirem per aquesta pista durant una

curta estona (menys de 10 min), decan
tant-nos immediatament cap a la dreta,
pujant per unes amples pales a l'es

querra del bosc principal, i tot seguit un

torrent característic, per on arribarem al

capdamunt de la carena. Es veu el Pe
dró dels Quatre Batlles.

dor increïble. Les vistes són tan impres
sionants que van des del Vignemale i el

Mont Perdut a les muntanyes de la Gar
rotxa. El millor mirador dels Pirineus?

Gaudiu-lo i jutgeu vosaltres mateixos.

Descens: cal fer-lo pel mateix itinerari,
tot i que també podem continuar la tra

vessa vers la Tossa Pelada i el Tossa de

l'Estivella i davallar per les pistes.

-Situació: serra del Port del Comte

(Solsonès)
-Durada: unes 2 h d'ascensió, prop de

45 min de descens. Temps total de 2 h

45 min a 3 h

-Dificultat: cap ni una, tot i que la care

na del cim sol estar ventada

-Desnivell positiu: uns 440 m

-Època recomanada: de gener a finals

d'abril'

-Material: el d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala, grampons

Travessem una zona força planera i

després d'un lleuger i curt descens on

no cal treure les pells, remuntem una

pala molt dreta que ara sí que ens deixa
a la carena principal, no gaire lluny del
cim que ens queda a la dreta. Seguim
aquesta ampla i fàcil carena, on la neu

sovint sol estar gelada, i arribem al Pe
dró dels Quatre Batlles (2.382 m), mira-

excursionisme 21
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s. Pic de 'a Pa'a
de Ginebre"

C2.320 rra}
Per la cresta nord/nord-oest

Aquesta muntanya situada ben a prop
de les pistes de Boí-Taüll és un objec
tiu perfecte per a l'esquí de muntanya i

presenta algunes pales d'una gran be
llesa tot i que la dificultat sigui més aviat

minsa. No obstant això, es tracta d'un
cim agradable i encara relativament poc
freqüentat, sens dubte un excel-lent ob-

jectiu de prirnavera. Puig de la Pala de Ginebrell

L'itinerari: prendrem com a punt d'inici

d'aquesta excursió la marcada i darrera
corba (2.000 m) que hi ha abans de les

pistes d'esquí. Sabrem de seguida qui
na és perquè hi ha una caseta de fusta i

motos de neu.

Cal assolir la carena directament, gene
ralment en sentit oest/sud-oest, pujant
per unes pales força amples i uniformes
tot i que carregades de neu fan un cert

respecte. S'assoleix la cresta nord/nord
oest del pic de la Pala de Ginebrell i es

continua per aquesta pala, pujant pel
cantó esquerre del filat, tot i que quan
puguem travessarem aquest filat i segui
rem pujant per la dreta. El pendent és
molt suau. Sense dificultats ens plantem
als peus de la darrera pala, ampla i uni

forme, per la qual pujarem fins a assolir
la curta i dreta cresta final, que se su-

.
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pera amb els esquís posats. Finalment
s'assoleix el pic de la Pala de Ginebrell

(2.320 m). En el seu cim hi ha una gran i

característica fita. Excel-lent mirador so

bre les grans muntanyes ribagorçanes!

Descens: pel mateix itinerari, molt bonic

però malauradament, massa ràpid!

-Situació: Taüll (Alta Ribagorça)
-Durada: 1 h i uns 30 min per fer el des-
cens. Temps total de 1 h 30 min a 2 h

-Dificultat: cap ni una, idoni per a la
iniciació

-Desnivell: uns 320 m

-Època recomanada: de desembre a

mitjans d'abril

-Material. el d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala

Perspectiva sobre el Puig Falcó

22 excursionisme
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7. Puig Fa'có

C2.729 rra}
Des del Pla de les Vaques per la
cara nord-oest

La muntanya més alta que envolta les

pistes de Boí-Taüll és també un objectiu
molt preuat pels esquiadors i els alpi
nistes. Muntanya de grans i importants
pendents, amb excel-lents itineraris que
porten al cim. El gran clàssic-de la zona!

L'itinerari: situats a l'aparcament del
Pla de les Vaques (2.040 m), agafem
la pista d'esquí de l'esquerra, i remun

tant-la generalment en sentit nord/nord

est, ens endinsem dins el barranc de

Collbirrós. Seguim remuntant la mateixa

pista d'esquí fins a les proximitats dels

estanyets de Còllbirrós, situats als peus
del vessant nord-oest del puig Falcó.
Deixem de costat les pistes i ens en

dinsem de ple en aquesta ampla i dreta.
cara d'inclinació moderada, que només
cal seguir quan l'estat de la neu sigui
òptim. Aquest vessant té prop de 400 m

de desnivell.

Pugem pel bell mig, dibuixant unes dia

gonals força llargues que ens porten a

una zona més planera. A l'esquerra es

veu una pista d'esquí. Anem superant
aquest vessant grandiós, dibuixant una

diagonal rere una altra fins que s'arriba
al cim del puig Falcó o Cap de les Ras

pes Roies (2.729 m), excel·lent mirador i
talaia de primer ordre.

Descens: el farem pel mateix itinerari o

bé per qualsevol de les pistes d'esquí.

-Situació: Taüll (Alta Ribagorça) .

.

-Durada: de 2 h a 2 h 30 min d'ascens.
1 h de descens. Total de 3 h 30 min a 4 h

15 min.

-Dificultat: alta, itinerari recomanat als

alpinistes i esquiadors més experts. El

rise d'allau és alt.

-Desnivell: uns 700 m.

-Època recomanada: de desembre a

primers de maig.
-Material: l'equip d'esquí de muntanya,
ARVA, sonda, pala, piolet, grampons.



Refugi CARO "Pepite Angueral/
Alfara de Caries
977267 128 1617 808 816 www.refugicaro.com
· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 50 places
· Activitats: muntcpyo. travesses, excursions, BD, enqorjots, 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, possejodes, travesses, BD, escalada, senderisme

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

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places

· Activitats: travesses, possejodes, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744669 1972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1.505 metres
· la Molino, al Barri del Sitiar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, pcssejodes, 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

l'estany d'Airoto
· 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 178940 www.refugi.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 _

Codi postal _

Comarca
_

Població
_

Fax.____________________ Correu electrònic
_

Tel.
_

Dadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Data
_



 



Una volta en BTT per I 'Anoia

Ens trobem a la darrera setmana de

primavera, malgrat que encara no fa la
calor d'altres anys. De moment, el temps
ha estat bastant benèvol i generós, amb

algun ruixat esporàdic, per aqu í i per
allà. Pensem que potser és el moment
idoni per anar a fer un tomb per aque
lles contrades de f7l.noia, on sempre que
hi passem en cotxe carn í dels Pirineus,
podem veure cap a la llunyania aquell
reguitzell de molins de vent tan caracte

rístics. Una sortida que podem fer tam
bé a la tardor abans que arribi Nadal i el
fred més rigorós.

r. hivern passat quan pujàvem a fer es

qu! de muntanya, vam anar a donar un

cop d'ull per la zona, i la veritat és que en

vam sortir força motivats per realitzar-hi
una bona sortida en bici; és una mica
estrany, tot plegat, tenir-ho tan a prop i
tenir-ho un pèl oblidat, a més, atès que
podem utilitzar com a base un refugi de
la UEC: Mas del Tronc.

Etapa 1

Jorba - Igualada - Maians
- Refugi de Mas del Tronc

Distància: 54 km
Desnivell pujada: 1.416 m

Desnivell baixada: 1.100 m

Temps real: 5 hores aprox. pedalant
Velocitat mitjana: 11 km/h
IBP: 103AA
Dificultat: 100% pedalable

El primer dia, ens desplacem des dels
nostres punts d'origen i després d'una

parada per esmorzar al bar del Bruc,
anirem amb els cotxes a deixar les per
tinents mudes de recanvi i altres estris

personals al refugi de Mas de Tronc, on

ja ens esperen el guarda: en Guillem
Clave ria i els seus dos gossos.

Des del primer moment, trobem un trac

te molt cordial i amable (gens comú avui

dia), amb ganes d'explicar-nos coses del
territori i molt content pel fet que haguem
pensat fer una ruta per la zona. Ens dei
xem coses per explicar per al vespre,

Text i fotografies de Toni Llovet i Xavier Saleta

Les fustes de l'hivern han deixat pas
a les dues rodes, i a l'hora de planejar
les sortides en bici d'aquest any, ens

ve el record d'aquell territori que ha
víem trepitjat. La sortida no la podem
posposar gaire, ja que la calor arri
barà aviat i la sortida podria esdevenir
un infern si ens enxampa l'estiu a bé,
podríem patir massa pel fred si ens

agafa el febrer.

Un cop dissenyada la ruta tenint com

a punt base el refugi de Mas del Tronc,
fem la corresponent convocatòria i ob
servem el gran interès que té tothom per
trepitjar aquestes contrades, així que en

un tres i no res triem la data i tota la lo

g ística per tirar la ruta endavant.

La sortida la fem de dos dies, el18 i 19
de juny de 2011, í el punt base: el refugi
que situem en el punt mig de la ruta per
tal de pernoctar-hi. Per tant, ens caldrà
una mica de lag ística.

perque Ja tindrem molt de temps per
fer-la petar i tenim ganes de començar a

pedalar. A més, per sorpresa nostra és
un gran coneixedor de les nostres aven

tures en BTl, que coneix al detall a tra

vés dels nostres articles.

El nostre proper objectiu logísticament
parlant és anar cap a Jorba a deixar els
cotxes. Per tal d'arribar-hi, agafem la car

retereta que va a Rubió i que baixa di
rectament cap a Jorba. Quina diferència
de poble, de quan la Nacional hi passava

Arribant dalt del turó abans d'Igualada

pel bell mig i era un constant anar i ve

nir de cotxes i camions. Ara tot resta en

silenci i molt tranquil i per sort encara hi

trobem el forn on antigament paràvem
a comprar les coques, per això pensem
que potser estaria bé comprar-ne un tros

i portar-la al darrere del mallot.

El temps va passant i ja som a mig matí.
Per sort, el sol sembla que està una

mica gansoner, i que ens acompanyarà
una bona temperatura, encara que a la

sortida del poble ja treu el cap a plom.

Perfil primer dia800
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La primera part de la ruta ens porta cap
a la ciutat d'Igualada. A pocs quilòme
tres d'haver sortit de Jorba, ens trobem
amb la bonica ermita de la Mare de Déu
de la Sala, al costat de la masia de Can
Cansalada. AI principi, trobem una bona

pista sense grans pujades ni baixades,
on podem marcar un bon ritme de pedal
fins a arribar a la primera pujada a un

turonet on, des de dalt, tindrem una gran
vista sobre Igualada.

Un cop arribats a Igualada, voregem la
ciutat per una magnífica ruta pedalable
que va pel costat del riu Anoia i que fa
les delícies de la gent d'aquesta pobla
ció, puix la trobem força transitada per
gent practicant tot tipus d'esport.

El proper destí no el tenim gaire lluny:
és la vila de La Pobla de Claramunt i
el castell de Claramunt. Primer, haurem
de superar la serra de la Guàrdia i amb
la calor comencem a suar de valent; per
sort, un cop superat aquest esglaó i ha
ver gaudit de la corresponen baixada,
ens trobem amb les delícies d'una abun
dosa font al costat d'un petit parc. És a

partir d'aquí on haurem de fer el primer
canvi de direcció. Passarem d'anar en

direcció SE a fer un gir i pedalar en di
recció NE. De sobte, ens trobem davant
nostre la magnífica silueta de la munta

nya de Montserrat, que ja no perdrem de
vista durant aquest dos dies en que fem
la ruta.

Serà també a partir d'aquí quan comen

çaren els "puja i baixa'; tot deixant la pla
na per entrar en territori més muntanyós.

Els molins a la serra de Rubió

Per començar, anirem prenent el GR-7

pel torrent del Forn d'en Mouner, en el
moment en què, per sort, se'ns ha col
locat un núvol per sobre nostre, que fa

que el sofriment no sigui tan penós. Es
tem de sort perquè és l'únic núvol que
veiem en molts quilòmetres a la rodona.
Anirem passant per diferents cases pai
rals molt grans, algunes dissortadament
abandonades, i d'altres que sembla que
estiguin en fase de d'ésser recuperades
de l'oblit.

No ens adonem però hem passat per so

bre del túnel del Bruc (en el GPS es veu

perfectament perquè surt marcat amb
línies discontínues), i de sobte el coli del
Bruc, on ens situarem en el punt més

proper del massís de Montserrat. A partir
d'ara, li donarem l'esquena per anar en

direcció NO, i enfocarem el nou objectiu:
la serra de Rubió amb els seus molins a

l'horitzó.

Ens deixa el núvol solitari, però per sort
ara ens ve una bona baixada; fins ara

no hem fet més que pujar. L'aire no és
càlid, ni xafogós, cosa que s'ha d'agrair
ja que estem ben bé al migdia. Alguns
de nosaltres agraïm de broma als molins

que facin circular I'airet del qual gaudim.
Enrere queden els boscos de pins i ara

entrem en terra de cultius i de vinyes en

un terreny més sec. També trobem, de
tant en tant, alguna font d'aigua fresca.

AI poble de Maians fem una parada per
fer un petit vermut en l'únic bar restau
rant que trobarem durant tota la prime
ra jornada. Per desgràcia nostra no fan

Ermita de la Mare de Déu de la Sala prop d'Igualada
26 excursionisme
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entrepans, és un local per-entaular-s'hi;
de fet, la parròquia que és a dins men

gen uns tiberis que ens fan venir salive
ra. Llàstima que fer un gran àpat no ens

permetria afrontar el trajecte que ens

queda en bones condicions. No sabem
si per compassió el propietari va fer un

"esforç" per oferir-nos quelcom més lleu

ger, unes patates i unes begudes que
vam pagar, és clar, i vam menjar a la ter

rassa del restaurant, a fora, no fos cas

que espantéssim la clientela.

Els molins de la serra de Rubió són a

tocar, però estranyament quan ja sembla

que hi arribes t'espera una baixada i una

nova pujada, i així repetidament fins a la
darrera recta final on sembla que les as

pes del molins les tinguis al clatell, com

"hidalgos caballeros de la Mancha': però
amb estris de dues rodes. Arribem, per
fi, a dalt la carena, on el vent bufa de va

lent com si fos un huracà; és sorprenent
i ara entenem la ubicació dels molins. La
vista és extraordinària sobre els quatre
punts cardinals. Ja tenim feta la primera
etapa; tan sols ens queda la baixada fi
nal cap al refugi de Mas del Tronc.

Un cop arribats, tenim tota la tarda per en

davant per recuperar forces i gaudir de la

tranquil-litat i el silenci d'aquestes contrades

i, sobretot, tenim temps per fer-la petar amb
el guarda, en Guillem, coneixedor exhaus
tiu d'aquest territori. Un molt bon sopar i

una passejadeta per sota els estels abans

d'anar a planxar les orelles. Tanta calor que
ha fet i al vespre fa un fred que pela!

Etapa 2

Refugi de Mas del Tronc -

Calaf - Jorba

Distància: 65 km

Desnivell pujada: 1.300 m

Desnivell baixada: 1.626 m

Temps real: 5 hores aprox. pedalant
Velocitat mitja: 12,5 km/h
IBP: 94 BB

Dificultat: 100% pedal able

Ens ha costat una barbaritat aixecar-nos
d'hora amb aquesta frescor. El silenci
ens ha fet fer el ronso més del compte,
però l'olor de cafè que ve de la cuina ens

fa espavilar.

Sembla que no hi hagi pressa per sortir.

Ens ho prenem amb calma, preparem
les coses davant la mirada encuriosida
dels gossos. Avui han anunciat molta ca

lor, i per resistir-ho ens anem preparant
amb cremes, líquids isotònics ... i sobre
tot moltes ganes de pedalar.

Encaixada de mans, fotos de rigor i un

a reveure, puix que aquesta tarda quan
tornem a buscar els cotxes en Guillem ja
no hi serà.

Castell al turó de Farrera

Curiosament comencem a baixar des
del mateix refugi en direcció N, per una

trialera que requereix tota la nostra aten

ció, així doncs cal obrir ben bé els ulls i la

son desapareix com per art de màgia. La

fresqueta és fa notar i de valent. Però bé,
tot s'acaba i com és sabut després d'una

baixada toca una bona pujada, aquest
cop cap al Puig Altet que el seu nom ja
ho diu tot.

pida, divertida i "picona" on tothom treu

les forces d'on pot, cosa que s'ho val! A

més, ja ho diu la dita l'últim paga el beure.
Seran quasi 7 quilòmetres dignes d'una
cursa de "Meqavalanche"

Reagrupament final per remuntar per una

suau pista que ens portarà per un bonic
corriol de pujada per dins del bosc. Sor
tirem d'aquest bosc i ja ens trobarem en

el territori de les planes de conreu. Can
viarem el rumb en direcció NO. A l'horitzó
i per sobre de diferents turons, veiem al

Un cop superat aquest tram, ve "la bai

xada': en lletres majúscules, llarga, rà-

Perfil segon dia
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fons més siluetes de molins. Estan situ
ats en sentit contrari a la silueta altiva de
Montserrat, que durant la resta de la jor
nada la tindrem ben present.

El destí més proper és Calaf. Ja tenim

ganes d'arribar-hi perquè la gana ens co

lia i de ben segur que trobarem una bona
fleca i un bar per fer un bon cafè.

El que tenim al davant, a partir d'ara,
és el que anomenarem, nosaltres "la
serta" un seguit de pujades i baixades
constants que durant 30 quilòmetres
ens farà suar de valent, però al contrari
del dia abans, la ruta, ara, passarà per
diferents pobles que resten mig ama

gats per entre els camps. Cal destacar

Conill, Castell de Pujalt, amb el seu

Centre de Recuperació de la Memòria
Històrica de la Guerra Civil, l:A.stor, Vila

major, tots ells poblets silenciosos on fa
la sensació que els únics habitants si

guin les orenetes i on sempre trobarem

alguna porxada a una font per suportar
la calor.

.

Estem arribant a la frontera amb la co

marca de la Segarra, a dues passes de
Sant Guim de Freixenet. Fins aquí hem
anat tenint la sensació d'anar-nos allu

nyant del nostre destí SO, però aquí to

quem ratlla i agafem direcció SE, tornem
a trobar el bosc de pi. La calitja ja és

comença a notar i, si afegim el constant

"trenca cames" dels "puja i baixa': fa que
arribem a dalt del turó de Montpaó una

mica tocats. Des de dalt ja podem veure

al fons l'autovia de Lleida.

Ara, ens toca una baixada per pista fins
al poble de Copons, una baixada on hem

Arribant a Calaf

de prendre precaucions ja que la pista és
bastant perillosa, amb uns grans xara

galls que de tant en tant la tallen pel mig. Altres dades
Ruta realitzada el17 i 18 de juny
del 2011 per David Puig, Xavier

Saleta, Toni, Kiku, Regina Mola,
Angel Escalera i els "Trackeros"
dels GPS Toni Llovet i Toni Sal
meron.

Època aconsellable:

Per la calor que fa és aconsellable
fer la ruta a la tardor a principis
de primavera. Desaconsellat
totalment l'estiu. S'ha d'evitar fer

aquesta ruta després d'haver plo
gut: pot convertir-se en un verita
ble parany de fang.
Allotjament:
Refugi de Mas de Tronc de la UEC
Telèfon contacte refugi:
Guillem Claveria 686 541 983
E-mail:

guillemclaveria@gmail.com
www:wm3.com/masdeltronc/

Menjar:
En tots els pobles hi trobareu fonts
i també alguna pel camí.

Per menjar els únics punts són
Maians el primer dia i Calaf el

segon dia.

Web on trobar els tracks:

www:Sorreig.es.vg
Bibliografia:
CARTOGRAFIA.- Anoia 1 :50.000
Institut Cartogràfic de Catalunya

Agraiments:
Molt agraïts per la col-laboració
d'en Guillem, guarda del refugi
de Mas del Tronc, lloc on bé val la
oena de fer-hi estada ja sigui per
er activitats de BTT a d'altres.
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Un cop arribats a Copons anem a buscar
un petit sender que va pel costat d'un ri

erol. Hem passat del secà a un petit oasi

d'humitat i de verdor que en aquestes
hores de sol alt és d'agrair.

Pedalarem uns 3 quilòmetres aproxima
dament fins que ens trobem per sobre

nostre el pont de l'autovia, últim i fort re

petjó fins a trobar el magnífic carril bici

per on passa la ruta del camí de Sant
Jaume el qual agafem en direcció, ara sí,
a Jorba.

Només ens queda carregar les bicis i
anar de nou cap al refugi a recollir les

bosses que hi havíem deixat. Aquest
cop, però, agafarem la carretera que puja
directa cap al poble de Rubió i s'enfila
tota decidida fins dalt la serra de Rubió.
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Sant Climent de la Torre de Foix

�

Arxiu Romànic de la UEC de Sants. Treballs de recerca i catalogació
Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Rami

Aquest treball que presentem està dedi
cat a una efemèride: fa cinquanta anys,
concretament l'any 1961, If\rxiu Bibli

ogràfic Excursionista, If\BE de la UEC
de Barcelona i la UEC de Sants, varen

fer una exposició fotogràfica del "Romà
nic del Berguedà '.' En aquell moment va

tenir lloc a Barcelona una exposició de
caire europeu al Museu df\rt de Catalu

nya de Montjuïc amb material recopilat
d'arreu d'Europa. LArxiu Bibliogràfic Ex
cursionista es va sumar a aquesta expo
sició fotogràfica, fent-ne una de romànic
del Berguedà, que es va organitzar a la
seu de la UEC de Sants.

Els socis de If\BE, de la UEC de Bar

celona i de la UEC de Sants, junt amb

altres companys van fer aquesta recerca

fotogràfica. Una feina feixuga, sobretot
en aquells temps, en què els despla
çaments eren complicats i els indrets a

estudiar quedaven més llunyans. El re

sultat final, però, va ser una bona feina i

va tenir força ressò.

- t'Arxíu Romànic de la UEC de Sants

per commemorar aquest fet ha cregut
convenient posar en marxa una altra

exposició fotogràfica de romànic de la
comarca del Berguedà, amb el material

recopilat durant aquests anys, per tal
de donar a conèixer aquest magnífic
patrimoni monumental. La novetat en-

guany rau en el fet que la posada en

escena es farà per duplicat ja que es

presentarà al costat de les fotografies
de fa cinquanta anys.

I per aquesta efemèride hem pensat
aprofundir en el treball del Berguedà on

hem trobat magnífiques restauracions
dels monuments més representatius de
la comarca. Malauradament també hi

ha patrimoni que s'està perdent perquè
està en llocs de difícil accés. Tot i això
el que s'està recuperant es deu a la di

vulgació que s'està fent de les nostres

riqueses.

� any 1980, celebràrem el cinquantè
aniversari de la UEC de Sants. A par
tir de llavors If\rxiu Romànic de la UEC
de Sants, va començar a divulgar tot el
material que tenia acumulat de moltes

comarques de Catalunya. Es varen co

mençar a fer exposicions, organitzant-ne
fins ara més de dues-centes, fetes per
pobles de tot Catalunya i de la Catalunya
del Nord.

Per a nosaltres tot té el seu valor, perquè
tot representa i és la nostra història, des
dels monuments més espectaculars fins
a les quatre pedres que puguin quedar.

Santa Maria de Lillet
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Totes aquestes terres que s'estaven afer
mant en segles passats, és el principi
del que serien les terres catalanes i amb
elles es va establir l'Art Romànic.

Gràcies als companys que m'han acom

panyat, he pogut cercar i fotografiar tot

aquest material i junts gaudir de la natu

ra i de tots aquests racons meravellosos

que té aquesta comarca del Berguedà,
que pausadament hem anat veient com

ha anat canviant. Com a excursionis
tes nosaltres ja fa anys que voltem per
aquesta comarca. Hi hem vist els canvis

que s'han fet, i aquests canvis els podreu
gaudir amb fotografies antigues i d'ara,
que es presentaran en aquesta nova ex

posició.

Aquest treball ha estat possible gràcies
a tots els companys, i a les persones de
la comarca, que ens han ajudat i ens han

atès molt amablement resolent dubtes i

preguntes.

El treball d'equip ha estat realitzat

gràcies a Joan Reig, amb la seva col
laboració per buscar tota mena de docu
mentació, i gràcies també als companys
que han col-laborat: Antoni Pladevila,
Jordi Castellà, Alfons Llopart, Gabriel

Florido, Francesc Brugalada, (revista
Excursionisme) i molts altres que també

ajuden en la tasca de IArxiu, i la secció

Petjades i Rodes.

A continuació, teniu la relació de fotografies que s'exposen per Municipis i la
mostra d'algunes imatges que podreu gaudir en l'exposició:

Avià
Santa Maria dAvià
Sant Vicenç d'Obiols

Berga
Sant Joan de Berga
Sant Pere de Madrona
Sant Bartomeu de la Validan

Capolat
Sant Andreu de la Serreta
Sant Serni de Terrers
Sant Salvador de Mata

Santa Maria dels Tossals

Castellar de Riu
Sant Vicenç de Castellar
Santa Coloma de Can Cabra
Sant Salvador de Vilaverd
Sant Llorenç dels Porxos

Sant Iscle i Santa Victoria de Llinars

dAiguadora

Cercs
Sant Jordi (Sant Andreu) de Cercs
Sant Salvador de la Vedella
Santa Maria de la Baells (pantà)
Sant Quirze de Pedret
Sant Miquel Castell de Blancafort

Bagà
Sant Joan de IAvelianet
Santa Fe de Quer

Sant Sebastià
Santa Maria del Paller de Dalt

Borredà
Santa Maria de Borredà
Sant Sadurní de Rotgers
Sant Benet de Casamitjana
Sant Martí de Boatella
Sant Esteve de Comià

Casserres
Sant Pau de Casserres
Sant Miquel de Fonogedell
Sant Pere de Casserres

Castellar de N'Hug
Santa Maria de Castellar
Sant Joan de Cornudell
Sant Vicenç de Rus

Castell de l'Areny
Sant Vicenç del Castell
Sant Romà de la Clusa

Sant Ponç de Molers
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Fígols
Santa Cecilia de Fígols
Sant Mateu de Fumanya

Sant Andreu de Valielles
Santa Maria de la Torreta

Gironella
Sant Marc de Cal Bassacs
Santa Eulàlia de Gironella

Puig-reig
Sant Martí de Puig-reig
Sant Sadurní de Fonollet
Sant Joan Degollat
Santa Maria de Periques (Sant Julià de la

Garriga)
Sant Andreu de al Pallot
Sant Marçal de Puig-reig
Santa Maria de Merola

Gòsol
Santa Eulàlia de Bonner (Sant Miquel)
Sant Vicenç de Moripol

Montclar
Sant Marti de Montclar
Santa Creu de Montclar
Sant Quintí de Montclar

Santa Maria de Merlès
Sant Martí de Merlès
Sant Miquel de Terradelles
Santa Maria de Pinós a de Ginebret
Sant Pau de Pinós
La Trinitat de la Tor
Sant Amanç de Pedrós
Santa Margarida de Tortafé

Montmajor
Sant Sadurní del Castell
Sant Salvador de Montmajor
San Martí de les Canals de Catllarí
Sant Esteve del Pujol de Planès
Sant Miquel de Sorba
Santa Maria de Sorba
Sant Andreu de Gargallà
Santa Magdalena de Fígols
Santa Maria dAguilar del Sunyer
Santa Maria de Querol
Sant Jaume de Boixadera dels Bancs

Vallcebre
Sant Julià de Fréixens de Vallcebre

Vilada
Sant Joan de Vilada
Santa Magdalena de Guardiolans
Sant Miquel de les Canals

Sant Marc de Can Bassacs

Sant Jaume de Frontanyà

L'Espunyola
Sant Climent de l'Espunyola
Sant Climent del Castell
Santa Margarida del Mercadal
Sant Serni del Cint
San Martí de Correà

Gisclareny
Santa Maria del Roser de Gisclareny
Sant Miquel de Turbians
Sant Romà d'Oreis
Sant Marti del Puig

Guardiola de Berguedà
Sant Llorenç prop Bagà
Sant Andreu de Grèixer
Santa Maria de Roca-sança
Sant Climent de la Torre de Foix
Sant Genis de Gabarrós
Sant Martí de Brocà
Sant Salvador de Jau

La Nou de Berguedà
Sant Martí de la Nou
Sant Sadurní de Malanyeu

Olvan
Santa Maria de Valldaura
Sant Marti de Minoves

La Pobla de Lillet
Santa Maria de Lillet
Sant Miquel de Lillet
Santa Cecília de Riutort
Santa Maria de Falgars

La Quar
Sant Pere de la Portella

Sagàs
Sant Andreu de Sagàs
Santa Margarida de Sagàs
Sant Martí de Biure
Sant Esteve de Valldoriola

Saldes
Santa Maria del Castell
Sant Martí de Saldes
Sant Sebastià del Sull
Sant Ponç de Molers
Sant Andreu l'Espà

Sant Jaume de Frontanyà
Sant Jaume de Frontanyà
Santa Magdalena de Malosa
Sant Esteve de Montner a Tubau

Viver i Serrateix
Santa Maria de Serrateix
Sant Pere de Serrateix
Sant Joan de Montdarn
Sant Martí de Balaguer
Sant Miquel de Trulls
Sant Vicenç de Navel

Sant Miquel

f.Exposició Fotogràfica tindrà /Ioc al Centre Cívic Cotxeres de Sants (carrer de Sants, 79), del15 al26 de novembre de12011.

Aquesta exposició serà itinerant per diferents pobles de Catalunya i sobretot a la comarca del Berguedà.
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Hugh Thomas Munro
el /I Munroba oc no arribà a

/I Munroist" Manel Canales

En funció de la seva altitud les munta

nyes d'Escòcia es classifiquen en Do

nalds (menys de 2.000 peus; on 1 peu =

0.3048 m), Grahams (entre 2.000 i 2.499

peus), Corbetts (entre 2.500 i 3.000

peus) i Munros (més de 3.000 peus). Se

gons el "Scottish Mountaineering Club"

(SMC) d'aquests últims n'hi ha un total

de 283. En els ambients excursionistes

escocesos s'anomena "Munrobagging"
a l'activitat consistent en pujar Munros,
"Munrobaggers" les persones que la

practiquen i "Munroists" els que els han
fet tots. Com es pot comprovar a la base
de dades del SMC, actualment hi ha

quasi 5.000 "Munroists" registrats. Hugh
Thomas Munro (Londres, 1856 - Taras

con, Provença, 1919) fou el quart baro
net (títol hereditari britànic entre cavaller

i baró) de Lindertis (territori situat a l'est
de les "Central Lowlands"). Descobrí la

seva vocació per la muntanya als 17 anys
durant una llarga estada a Stuttgart, des
d'on tot sovint anà als Alps. Posterior

ment, realitzà estudis d'Economia a Lon

dres, i fou secretari del governador de Na
tal (Sudàfrica) en els temps de la primera
guerra dels Boèrs. AI seu retorn a Escòcia

s'encarregà de la gestió del patrimoni fa

miliar, i s'introduí en el món de la política
com a membre del Partit Conservador. El
1889 participà en la fundació del SMC,
del que en fou president entre el 1894 i

1897. El seu caràcter metòdic, la seva afi
ció a col-leccionar tot tipus d'objectes i la
seva passió per la topografia animaren al

guns membres del SMC a suggerir-li que
fes una llista de les muntanyes de més
de 3.000 peus d'Escòcia. El setembre

de 1891 publicà al SMC Journal l'article

''Tables giving all the Scottish mountains

exceeding 3,000 feet in height': on hi ha

la llista de Munros que després de suc

cessives revisions ha donat lloc a l'actu

al. Curiosament Munro pujà tots els cims

de la seva llista menys un. De ben segur

que l'artritis severa que patia, i que l'obli

gà a deixar prematurament la pràctica de

l'excursionisme, en fou la causa. Els 283

Munros, els milers i milers de "Munrobag
gers" que fan "Munrobagging" i els milers

de "Munroists" ens el recorden.

Vegetació de la platja o psamòfila
La vegetació pròpia de sorral, especial
ment de platja i rereduna rep el nom de

psamòfila. Segons l'etimologia psamòfila
significa "amiga de la sorra" i prové de
les paraules del grec "psamrnos" sorra i

"philos': amiga.

Aquesta vegetació ha desenvolupat una

sèrie d'adaptacions per créixer sobre
substrats sorrencs, que són molt inesta
bles i permeables, i per tolerar un ambi
ent àrid i molt salí. Les sorres assoleixen

temperatures molt elevades, però a una

profunditat de 10 cm s'hi manté una cer

ta humitat que permet la supervivència
d'aquesta vegetació. Les plantes s'adap
ten a l'aridesa de diverses maneres: es

curçant el cicle vital; allargant el seu pe
ríode de letargia; disminuint la superfície
d'evaporació; tenint fulles recargolades
o punxegudes per estalviar aigua; acu

mulant aigua al seu interior; tenint arrels

llargues per a fixar-se al terreny o rizo

mes que permetin a la planta canviar de
lloc si l'arrel queda descalçada o seca.

Lhàbitat de la vegetació psamòfila pateix
una forta pressió antròpica, lligada a la
excessiva urbanització del nostre litoral
i la sobrefreqüentació de les platges. És
per això que a Catalunya resten molt
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poques mostres d'aquestes comunitats

vegetals. Les més destacables les troba

rem al Golf de Roses, la Platja de Pals,
la Platja de Torredembarra i Creixell i al
Delta de l'Ebre.

Es reconeixen tres grans tipus de ve

getació psamòfila: la de la platja o front

lunar, la de les crestes de les dunes i la
de rereduna.

La vegetació de la platja o front dunar

està formada per comunitats vegetals
herbàcies, baixes, molt obertes, amb

poques espècies però molt especialit
zades. En són característiques plantes
com el rave de mar (Cakile maritima), el

jull de platja (Elymus farctus), o I'esporo
bolus (Sporobolus pungens).

La vegetació de les crestes de les du
nes està formada per comunitats her

bàcies, obertes i majoritàriament bai

xes però més desenvolupades que el

grup anterior. En són característiques
plantes com el borró (Ammophila are

naria), la lleterassa de platja (Euphor
bia paralias), el melgó marí (Medica
go marina), el lliri de mar (Pancratium
maritimum) o la campaneta de mar

(Calystegia soldanella).

\Q\

La vegetació de rereduna varia molt en

funció de la topografia però sòl està for

mada per comunitats més denses i altes.

Per exemple en la rereduna ja podem tro

bar espècies arbustives com la bufalaga
marina (Thymelaea hirsuta) o l'ungla de

gat (Ononis natrix ramosissima). També

hi podem trobar el timó marí (Teucrium
polium dunense), la creuadeta marina

(Crucianella maritima), el panical marí

(Eryngium maritimum), o la silene de

platja (Silene nicaensis).



-RETAllS DE
Txindoki

el boleó de Gui úscoa Eduard Soler

El Txindoki a Larrunarri de 1.346 me

tres d'altura és el cim més conegut de
la geografía de Guipúscoa i una de les

muntanyes més belles i estimades de
tot Euskal Herria. Vist des de Zaldivia el
seu perfil punxegut, altiu i solitari fa que
en més d'una ocasió se l'hagi anome

nat exageradament, el Cerví dJ\ralar,
serralada a la que pertany.

La serra dJ\ralar, frontera natural entre

Guipúscoa i Navarra, separa les valls
de Tolosa i Arakil constituint un impor
tant massís calcari d'una altura mitjana
de 1.100 metres, on destaca el Txindoki
com a punt culminant. La seva abrup
ta cara nord s'alça fins a 1.200 metres

per sobre les teulades dels caserius

dJ\mezketa, des d'on es pot contem

plar bona part del conjunt de massissos

i valls que constitueixen l'accidenta
da geografía guipuscoana, per la qual
cosa, se'l denomina amb raó "el balcó
de Guipúscoa':

Tot i que el nom original i correcte de

la muntanya és Larrunarri, a la seva

contracció Ñañarri, el nom amb el que
se la coneix més popularment, Txin

doki, prové d'una borda que es situa
en el vessant est de la muntanya so

bre el llogarret dJ\mezketa. El que nin

gú contradiu dins de l'imaginari basc,
és que el Txindoki, és un dels dominis

on habita la deessa Mari, igualment
com ho fa en altres punts d'energia de

la geografia basca com són els cims
de lJ\nboto, Gorbeia, Putteri, Muru

mendi, Aketegi ...

Forja d'alpinistes d'elit com Edurne Pa
saban, per a la qual el Txindori va ser,
com per tants altres, el seu primer cim

d'infantesa; una muntanya que permet
tot tipus d'itineraris de diversa dificul

tat. La majoria d'itineraris parteixen del
santuari de Larraitz situat al nord de la

muntanya. El més comú és el que vore

ja l'aresta nord per l'oest fins a guanyar
el coll d'Egurra, des d'on s'assoleix el

cim per uns pendents herbosos i humits

cada cop més costeruts i pedregosos.
La segona ruta, una mica més difícil que
l'anterior, és la que des de Larraitz voreja
l'esperó nord del cim per l'est. Cal agafar
la pista forestal que mena fins a un re

petidor de televisió, des d'on s'agafa el
corriol que puja pel vessant oriental, més
ombrívol i a voltes exposat, que penja
sobre el poble dJ\mezketa. Es passa pel

misteriós paratge del saltant de Muitze

i s'assoleix novament el coll d'Egurra
des d'on es continúa per l'itinerari an

terior fins al cim. Aquest segon itinerari
normalment es fa de baixada després
d'haver pujat pel primer, de manera que
es dóna la volta sencera a la muntanya
i s'obté un coneixement complet de tots

els seus vessants.

Per als amants de les emocions fortes,
la característica aresta nord-oest ofe
reix una clàssica via d'escalada amb
nombrosos passos que mai superen
el IV grau. La via fou oberta l'any 1951

per Peciña, Arrate i Basagoitia, i consti
tueix una de les escalades més belles
d'Euskal Herria. Des de l'aparcament
de Larraitz cal agafar l'itinerari normal

fins a Gaztetxuiko Langa, des d'on es

gira a l'est fins assolir el cim dJ\mezti

(981 m) per un fort pendent. Des d'aquí
es baixa al coll del mateix nom des d'on

s'entra en contacte per primera vegada
amb l'aresta pròpiament dita. Se su

peren un seguit de ressalts (II-III) fins

arribar al Díedre (IV), primera dificultat

important. Superat el pas, s'escalen un

altre conjunt de ressalts (III) fins a des

cendir per una bretxa (III) i introduïr-se

en una xemeneia (111+) a través d'un pas

força aeri. Es continúa ara pel vessant

sud (III) on se supera una altra xeme

neia (III) que ens retorna novament a

la cresta. Una mica més amunt s'arriba

al pas clau de l'ascensió, el Frontó, una

placa llisa que es venç pel dret gràcies
a unes preses excel-tents (IV). Es deixa
novament l'aresta per arribar a una pla
taforma sobre el vessant sud (II), des

d'on una canal herbosa (II) mena fins al

díedre de sortida que s'ataca primer per
la dreta (IV) i després pel mig fins que
un extraplom ens barra el pas. Aquest
es supera per l'esquerra (IV) i se surt

per una rampa herbosa (11+) de nou

fins a la cresta, des d'on un seguit de

ressalts de poca dificultat (I) ens porten
fins a la punta Erlabeltzeko (1.316 m).
Des d'aquí un camí estret però sense

dificultats destacables permet arribar

fins al cim del Txindoki.
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1 a Jornada U EC Introducció a la seguretat a la Muntanya

9h 00 Registre
9h 30 Lliurament del Gran Premi UEC-CORDADA 201t Representant del Grup Cordada (PICS MONT CARO, Tortosa; CAMARA
SA, Sabadell; ESPORTS DOM, Mataró; CERCLESPORT, Barcelona) i Pere Sauret, president UEC Agrupació Esportiva

9h 45 Obertura de la Jornada a càrrec de Joan Sanjaume, president de la UEC de Gràcia
• Maite Hernandez i Núria Balaguer, alpinistes de la UEC-BCN: Dones a l'Everest 2005
• Jesús Morales, president UEC Horta: El rescat a més alçada, Manaslú 2010

10h 30 Primera sessió: Protocol d'emergències en la activitat de muntanya
• Actuacions d'emergència sanitària a càrrec de Francesc Bonet, gerent del112 (Generalitat Catalunya)
• Joaquim Martinoy, president de la UEC de Barcelona i organitzador cursa Bassiero

12h 30 Segona sessió: Primers auxilis en muntanya
Coordinador de taula: Ramon de Ros, vocal de la UEC Agrupació Esportiva i vocal de Muntanya de la UEC d'Horta
• Primers auxilis en els esports de muntanya: Dr. Enric Subirats, Hospital de Puigcerdà
• Prevenció del risc a la muntanya: Ramon Pasqual, meteorlòleg i vocal de Muntanya de la UEC de Gràcia
• Rescat d'alta muntanya: Francesc Martinez, GRAE

15h 30 Tercera sessió: Seguretat en la formació i iniciació en l'excursionisme
Coordinador de taula: Margarida Suari, presidenta de la UEC de Mataró
• Seguretat en els cursos de formació: Javier Aznar, director tècnic de Glacera
• Primers auxilis en els grups d'iniciació: Dr. Xavier Cabré, director d'Urgències (Hospital Arnau de Vilanova)
• Cap d'iniciació UEC de Barcelona! Gràcia: Ruth Lado, vice-presidenta de la UEC de Mataró

17h 00 Conclusions i cloenda: Decàleg UEC de Seguretat a la muntanya a càrrec de Joan Sanjaume i Pere Sauret

Cada any moren 10 excursionistes catalans en accidents de

muntanya. Cada any es produeixen més de tODD assistèn
cies per accidents de muntanya. L:excursionisme amb més de
200.000 practicants a Catalunya, dels quals 30.000 estan fede
rats a la FEEC (Federació Entitats Excursionistes de Catalun

ya) ha estat i és un esport entroncat amb els valors culturals
del nostre País. Entitats de més de 75 anys d'historia han estat
i són el cau i refugi dels valors culturals del nostre País, ara la

Agenda

12h 00 Pausa - cafè

14h 00 Dinar fred (a la UEC de Gràcia)

UEC es proposa millorar la seguretat a la muntanya amb la
1 era jornada UEC, Introducció a la seguretat a la Muntanya. La

jornada tindrà lloc dissabte 17 de desembre a la seu de la UEC
de Gràcia: CI Encarnació 131-133 de Barcelona.

L:objectiu és intercanviar i difondre les millors pràctiques de se

guretat i primers auxilis en la pràctica de l'excursionisme.

29è Festival Unim de Cinema de Muntanya
Com ja és habitual els amants de la muntanya i l'excursionisme
tenen una cita ineludible amb l'audiovisual a Torelló; enguany
de I'll al20 de novembre. A banda de la programació de con

curs, el Festival de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló
ret homenatge a alguna de les figures vives més important de

l'alpinisme. En aquesta edició la figura que visitarà Catalunya
és Doug Scott (Regne Unit, 1941) exponent de l'alpinisme mo

dern per haver obert noves vies a I'Himàlaia, però també als

Alps. Entre les seves gestes hi ha 45 expedicions als cims de

la Terra, i 40 ascensions a cims importants. El 1989 ell i Chris

Bonington van crear la Community Action Nepal, una ONG per
millorar les condicions de vida de la població local.

Redacció
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La UEC presenta a la 1 00 Fira del Llibre de Muntanya
a l'Esquirol
Un any més i ja en van deu, es va celebrar la Fira del Llibre de

Muntanya. En aquesta ocasió fou els passats 1 i 2 d'octubre
al poble de l'Esquirol. Com des de la primera edició, la UEC
va ser-hi present amb un estand propi i es va aprofitar l'ocasió
per presentar al públic el nou calendari d'Excursionisme 2012.
Sabem per part de l'organització que l'actual edició ha corregut
el perill de no celebrar-se per problemes de pressupost. Com
és sabut els pobles de l'Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Taver
tet s'alternen a l'hora d'acollir el certamen. Vist l'èxit de públic
assistent tant dissabte com diumenge cal felicitar als organit
zadors, un any més, per l'encert en la programació d'activitats

paral·leles al desenvolupament de la fira en si, i alhora, animar
los a continuar organitzant una fira tan consolidada i que any
rere any creix en nombre d'assistents.

Aquest any entre presentacions de llibres, exposicions, con

ferències i taules rodones destaquem com a activitats amb
més èxit d'assistència les projeccions a càrrec de l'alpinista
alemany Robert Jasper sobre les seves rutes d'escalada a la
cara nord de l'Eiger, que comptà amb l:A.raceli Segarra com a

mestre de cerimònies, i la del navarrès Unai Mendia titulada
"Escalada d'autoprotecció" en que feu un repàs a la seva acti
vitat com alpinista i glaciarista d'alt nivell.

Pel que fa a les presentacions de llibres, destaquem la del nos

tre consoci Joan M. Vives i Teixidó qui dissabte al migdia pre
sentà el seu llibre Patrimoni rural i pedra seca. 20 itineraris a

peu i en BTT que és el que fa el número 117 dintre la col-lecció
Azimut de Cossetània Edicions.

Pasqual Garriga i Martí

Inauguració del Congrés a Lleida,
1 00 anys d'excursionisme (Turó de la Seu Vella)

El Congrés s'inaugurarà a Lleida el dissabte 5 de novembre

amb un acte que ens recordarà que l'any 1911, ara fa just cent

anys, la capital del Segrià acollí el primer congrés excursionista
de la història i continuarà a Barcelona el 12 i 13 de novembre.

El cap de setmana del 12 al 13 de novembre se celebrarà
el congrès a l'Auditori del CosmoCaixa, Isaac Newton, 26
de Barcelona.

Sota el lema general "Les entitats excursionistes al segle XXI';
aquest congrés té com a objectius principals dibuixar l'actual
context social en què es desenvolupa l'excursionisme, conèi
xer com afecten a l'excursionisme els canvis legislatius dels
darrers anys i aportar mecanismes que siguin d'utilitat a les
entitats excursionistes pel seu manteniment i evolució. Per
tal d'assolir aquets propòsits hi ha previstes taules rodones,
conferències i tallers que aplegaran especialistes de diversos

camps i que s'articularan al voltant dels tres eixos temàtics del

Congrés: "Societat, cultura excursionista i esports de muntan

ya'; "Marc legislatiu" i "Noves iniciatives i oportunitats':

La Comissió Organitzadora està formada pel Centre Excursio
nista de Catalunya, la Unió Excursionista de Catalunya Agru
pació Esportiva, el Centre Excursionista de Terrassa, el Centre
Excursionista Saltenc, l:A.grupació Excursionista Muntanya, el
Club Excursionista de Gràcia, l:A.grupació Excursionista Talaia,

VI CONGRÉS
EXCURSIONISTA
CATALÀ 1 "IU-20U

5, 12 i 13 novembre 2011

l:A.ssociació Excursionista Etnografia i Folklore, Club Excursio
nista Pirenaic i el Centre Excursionista de Lleida.

El VI Congrés pren forma definitivament i entra en funciona
ment l'espai web del Congrés, www.congresexcursionistaca
tala, on entre d'altra informació hi podreu trobar el programa
i on hi haurà tant el formulari d'inscripció (gratuït), com el de
voluntari. Hem de comentar que la Unió Excursionista de Ca

talunya Agrupació Esportiva, tindrà participació activa en les
tertúlies exprés que es realitzaran.

El VI Congrés Excursionista Català està organitzat sota el pa
raigües de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC).
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Mor Walter Bonatti (Itàlia 1930-201 1 )
L.:alpinisme ha perdut una de les seves grans figures. Walter
Bonatti va tenir una vida de novel-la marcada per la seva ca

pacitat de supervivència quan el 1954 va sobreviure una nit
a la intempèrie a 8.100 metres, al K2 (8.611 m). Però aquest
fet no va ser el més tràgic sinó el trauma psicològic que va

suposar per a un noi de 24 anys ser acusat de negligència. Bo

natti va caure a l'abisme aquell any 1954. Els seus companys
d'expedició Lacedelli i Compagnoni van forçar una experiència
extrema muntant el camp més amunt dels 8.100 metres. Bon

natti i el sherpa Mahdi havien pujat 6 ampolles d'oxigen fins
al 8.100 però es va fer de nit i no veien la tenda. Va intentar
comunicar-se amb els companys que li van dir que descendís,
missió impossible que els va dur a passar la nit al ras. Mahdi

va perdre els dits i Bonatti la fe en l'ésser humà. El mite italià
es va tancar amb ell mateix. Els següents 10 anys de la seva

vida van ser plens de reptes com el Pilar Sud-oest del Dru el
1955 i el Gasherbrum IV el 1958. Amb 35 anys, el 1965, des

prés d'escalar la cara nord del Cerví va deixar l'alpinisme. Des
d'aleshores va fitxar per la revista Época dedicant la seva vida
al periodisme de viatges d'aventura.

Redacció

Les lesions en els esports d' hivern Concepció Arnou

Ja s'apropa la temporada d'hivern i com

sempre hem d'esforçar-nos per evitar al
màxim les lesions.

Una de les primeres coses que s'ha de

procurar és portar una bona crema de sol

per evitar cremades a la pell, brots d'her

pes labials i fotosensibilització. Aquesta
apareix entre tres i dotze hores després
d'haver estat al sol i es caracteritza per
picor, inflor de la cara, les parpelles i el
dors de les mans.

S'han de fer servir també ulleres de sol

adequades, que evitin la forta refrac
ció de la llum. Segons un estudi oftal

mològic, un 20% de les persones que
practiquen esports d'hivern pateixen
malalties oculars que no només són
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causades pel sol. L'acció combinada del

fred, la neu, la boira i el vent poden fer

que microcristalls de gel i neu es projec
tin contra la còrnia i fereixin greument
l'ull. Les malalties oculars degudes a la
neu es caracteritzen per una inflama
ció de la conjuntiva (membrana muco

sa que cobreix el blanc de l'ull i la part
interior de les parpelles) i de la còrnia.
El problema s'agreuja amb l'altitud, ja
que la proporció dels rajos ultraviolats

augmenta un 10% cada tODD metres i

la neu reflecteix fins a un 80% la llum
ultraviolada. Els símptomes d'aquesta
lesió es caracteritzen per la sensació
de tenir un cos estranya l'ull, llagrimeig,
fotofòbia (espasme ocular provocat per
la llum), vermellor als ulls i reducció de

l'agudesa visual.

Altres lesions habituals són als genolls,
espatlles i el dit polze (lesió dels lliga
ments a causa de caigudes i a una mala

posició de la cinta dels bastons). Els

esquinços i torçades de turmell afec

ten més els qui practiquen surf de neu

(snowboard) i esquí de fons, ja que les
botes que utilitzen són menys rígides i
més baixes. Els elements externs per
subjectar els genolls (genolleres, benes,
fèrules, etc.) només s'han de fer servir

en casos concrets, i sempre per prescrp
ció mèdica.

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



La Mola per la canal de Santa Agnès

Vallès Occidental

• Horari: de 5 h a 6 h

• Desnivell: +/-735 m

• Dificultat: cal fer molta atenció al mapa per tal de no errar

els múltiples corriols ni les canals tant de pujada com de

baixada.

• Època: tot l'any.
• Cartografia: Sant Llorenç del Munt i l'abac. Esc: 1 :25.000.

Ed.Alpina
• Bibliografia: Sant Llorenç del Munt i Serra de l'abac. Rafel
Rosaura i Ramon Gotés. SUA Edizioak.

• Accés: cal accedir a Castellar del Vallès, travessant Saba
dell o Terrassa, i un cop en aquest poble prendre la carretera
B 124 que va a Sant Llorenç Savall, tot remuntant la vall del
riu Ripoll fins que trobem a mà esquerra un entrant cap a la
Mare de Déu de les Arenes.

La Creueta , Pleta Roja
i Pedra Picada

Berguedà
• Horari: 5a 6 h pel circuit sencer.

• Desnivell: + 300 m. si acabem el circuit a la Moixera i + 500
m si arribem a la Pedra Picada

• Dificultat: es tracta d'un circuit d'iniciació a la pràctica amb

raquetes sense dificultat d'orientació. Seria molt perdedor en

cas d'haver-hi boira.

• Material: raquetes i bastons d'esquí.
• Refugi: La Closa. Allotjament rural de 100 places a Castellar
de n'Hug. www.laclosa.cat. Tel. 93 8257016.

• Època: segons la quantitat de neu, en general de desembre
a març. Pot servir com a indicació la quantitat de neu acumu

lada a la Molina.

• Cartografia: Montgrony-Fonts del Llobregat o també Ruta

de l'Ermità. Tots dos a Esc. 1 :.25.000. Ed.Alpina.
• Bibliografia: Raquetas por el Pirineo Oriental, de Caries

Gel. Desnivel Ediciones.

• Accés: cal accedir al Coll de la Creueta de 1.923 m a la ca

rretera que uneix Castellar de n'Hug amb la Molina. Des del

sud s'hi pot accedir pel Berguedà passant per la Pobla de

Lillet o pel Ripollès passant per Gombrèn. Deixarem el vehicle
en un lateral de la carretera amb espai 1,2 quilòmetres abans
d'arribar al coll, pujant des de Castellar de n'Hug.
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l.ascensló a la Mola per aquest vessant

de la muntanya no és de bon tros una

ruta clàssica, però recorre el vessant

més feréstec, espectacular i escarpat del
massís de Sant Llorenç del Munt i, de pas
sada, ens estalvia la penosa visió de les
urbanitzacions que colonitzen el vessant

de Matadepera. Es pot començar des de
més endavant accedint a la pista que puja
a mas Dalmau, però probablement l'entra
da a la pista estigui tallada per una cade

na, fet que allarga la ruta en 1 h. L:ermita
de les Arenes, a 370 m, és d'estil romànic
amb una sola nau i compta amb una

masoveria adossada. En sortim, seguint el
GR 173 cap al nord, tot seguint el llit de la
riera Seca paral-lela a la carretera. Als 30
minuts arribem a una cruïlla de pistes que
van als Masos Dalmau i Daví. Nosaltres
en prenem una a l'esquerra que s'endinsa
a la riera del Dalmau i abandonem així el
GR. Riera amunt deixem un trencall cap al
Bosc Vell i remuntem el vessant anome

nat la Fumada del Dalmau entre pins, al
zines i boixos. Podem desviar-nos a veure

un gran pi, la Pinassa de Dalmau. Seguim
per terreny rocallós cap a l'oest encarant

l'inconfusible Turó de les Nou Cabres, cim
bicèfal amb una impressionant paret de

conglomerat vermell cap al nostre vessant.

El camí s'endinsa per la canal de Santa

Agnès i després de fortes marrades per
dins el bosc arribem a l'ermita del mateix

nom. Només en resta la façana
exterior que tancava una

gran balma. Dintre seu

a més de les runes

de l'ermita encara

trobem unes

piques naturals on

brolla força aigua.
Un conjunt fresc,
ombrívol i de sin

gular bellesa que
justifica aquesta
excursió. Sor-
tim en forta

pujada tot

fent ziga-zagues
per l'anomenada
canal dels Micos, fins a

arribar a un collet sota una altra

agulla de roca ben característica, el Morral
del Drac de 980 m. El coll es troba a l'eix
Mola - Montcau , el principal del massís.

Emprenem al sud l'ascensió sense pèrdua
possible fins al cim de la Mola 1.104 m,
3 h. Allí trobem el conjunt arquitectònic del
monestir de Sant Llorenç del Munt, joia
del romànic català, que ofereix a més de
bones vistes sobre el Vallès, recer, repòs i
servei de bar i restauració. Per la baixada

cap al vessant est del massís tenim força
opcions com són, més al nord, les canals
de Tanca i de Ravella. Nosaltres farem
la més directa fins al punt de sortida i

encarem cap al nord-est la llarga
carena de la Cova de les Ànimes.

Seguirem marques grogues o bé de
color groc i blau. Passem prop la font del

Saüc, per la canal que porta a la Cova
de les Ànimes i encarant la característica
roca de la Castellassa del Dalmau baixem
decidits cap a l'oest. En un collet a la cota

770 el corriol s'endinsa en una canal cap
al nord i arriba a una bifurcació. Prenem el
camí de l'esquerra i poc després un altre
a la dreta que ens porta a la font de Neda

amagada entre boixos i grèvols. Sota la
font hem de prendre el camí que baixa a

la canal de la Font de la Neda, la travessa

i acaba portant-nos de nou al llit de la
Riera de Dalmau des d'on desfem el camí
fins a la Mare de Déu de les Arenes.

Pasqual Garriga i Martí

Proposem una itinerari d'iniciació a la

pràctica de la marxa amb raquetes, ca

racteritzat per discórrer sobre un terreny
suau com és la part més alta de la serra

del Montgrony. AI mateix temps podem
coronar força cims, això sí, fent continu-
es pujades i baixades. Tractant-se d'un
itinerari d'anada i tornada podem fer mitja
volta quan ens vingui de gust. Sortint del

punt indicat a la cota 1.900 m iniciem l'iti
nerari pel tram amb més pendent de la jor
nada, en què hem de superar, dintre una

mena d'embut de neu, prop d'un centenar

de metres de pendent sostingut (35º). En
sortir de l'embut el terreny perd pendent i
el panorama s'obre. Encarem a la nostra

esquerra el primer cim del dia, dirigint-nos
a un monòlit de pedra que sembla ser el
cim. En arribar-hi veiem que encara resten

uns metres fins al vèrtex geodèsic de la

Creueta, 2.064 m, 40 min. Cap a l'oest
veiem el Puigllançada i, davant seu, el tos

sal de Rus, també factible amb raquetes.
AI nord veiem la capçalera de la vall de
Toses i la carretera de la collada. Cap a

l'est tenim els relleus suaus de la serra del

Montgrony que ens disposem a recórrer.
Encarem l'est i assolim un coll a 1.995 m

i seguidament arribem al cim de la Pleta
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Roja de 2.028 m, culminat per un recer

de pedres i una creu de ferro. Distingim
encara lluny els cims de la Moixera i de
Pedra Picada. En canvi el que el mapa
anomena cim de la Coma del Migjorn
que hauria d'estar a la nostra esquerra
resta totalment desdibuixat. Encarem el
cim de la Moixera fent una llarga i suau

sifonada que passa per un altre aixo

pluc de pedra enrunat i la capçalera del
torrent de la Coma de Migjorn. El cim de
la Moixera a 1.993 m (2 h a 2 h 30 min)
també té un mur semicircular de pedra en

bon estat. Aquest seria un bon punt per
iniciar el retorn si no volem allargar més
la ruta. Des d'aquí veiem la depres-
sió que ens separa del cim de
Pedra Picada. Per anar-hi

seguim carenejant
cap a l'altiplà de les
Planes del Ginebrar,
el Serrat del Paravent
de IAmorriador del Bac

(uf!) i finalment fem cap
a l'ampli collet de les
Fontetes de Castellar
a 1.875m, el punt més
baix de la ruta, per on

passa l'històric camí

que uneix Toses amb Castellar de n'Hug.
Resten només els darrers 130 metres

de pujada, per pales amb força pins. I és

que aquest arrodonit cim de 2.006 m, com

quasi tota la serra del Montgrony, presenta
un vessant nord cobert de bosc de pins,
que contrasta amb el vessant sud més
aviat pelat. És amb el Costa Pubilla el cim
més conegut i freqüentat de la serra. Per
tornar desfarem el camí però no caldrà
anar ascendint als cims ja que es poden
evitar pel vessant sud.

Pasqual Garriga i Martí
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editorials JordinaTarré

20 excursions a peu pel voltant de
Barcelona, en transport públic
Rafa López Martin

Col. Azimut

Cossetània Edicions, juny 20 I I

120x225 mm; 168 pàg. color

Les muntanyes litorals i prelitorals al voltant de Barcelona amaguen paisatges que ens

sorprendran: els contrastos de l'obaga i la solana de Collserola, el passat agrícola i
històric de la Serralada de Marina i Litoral, els conglomerats i els cirerers de l'Ordal, les
plataformes calcàries del Garraf i el Puigventós, els miradors de més de 1.000 metres de
Montserrat i el Montseny, els graus dels Cingles del Bertí. .. Si decidiu recórrer els 240
quilòmetres de camins proposats aillibre, tot utilitzant el transport públic, podreu gaudir
de tots aquests racons tan a prop de l'àrea metropolitana.

Montañas de una vida
Walter Bonaffi

Reedició Edicions Desnivel 20 I I

140x210 mm; 256 pàg. bin

Nova edició del testimoni d'un home que va fer dels cims escola d'honestedat. En aquesta
autobiografia, única, sincera i plena de tensió, Walter Bonatti (1930-2011 L narra la seva

vida d'escalador, en la qual les ascensions formidables es barregen amb dramàtiques
experiencies humanes. El llibre presenta al lector tota I' edat d' or de l' alpinisme clàssic
que van ser els anys 50 i 60. També podem conèixer de primera mà les aventures de
I' autor. La primera l'ascensió a la paret est del Gran Capucin, la dramàtica expedició
italiana al K2, el considerat cim més difícil de l'Himòicic, el Pilar del Dru, la tragedia del
Pilar Central del Freney, el Gasherbrum IV, la solitària hivernal a la cara nord del Cerví.
AI cim de la glòria, Bonatti, de cop i volta, decideix abandonar l'alpinisme i dedicar-se
a I'exploració i a I'aventura a les regions més salvatges del món com a periodista del
setmanari Epoca.

Montañas de una vida també ens desvetlla el perquè de l'abandó però per sobre de tot
constitueix un testimoni inigualable de com les muntanyes poden convertir-se en una es

cola d'honestedat, sensibilitat i fortalesa.
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1. Antic nom que rebia Sierra Nevada en temps del àrabs
i que significava "muntanya del Sol': Actualment també es

refereix a una ruta de 340 km de longitud que circumda tot el
massís.

2. Dins de la Sierra Nevada es troba aquest cim, el tercer en

altura de la Península Ibèrica, després de l'Aneto al Pirineu.

3. L:any 1986 aquest organisme internacional va declarar
aquesta Serra com a Reserva de la Biosfera.

4. Jardí Botànic, situat prop del Cerro del Trevenque a uns

1.600 metres d'altitud, on es preserven les espècies endèmi

ques de la serra.

5. Aquest afluent del Guadalquivir, és el riu més important que
neix en el massís.

6. Quarta glaciació del quaternari. Durant aquesta glaciació
el límit de les neus perpetues del massís se situava al voltant
del 2.400 metres, i és la responsable del modelat actual
del relleu amb la presencia d'innombrables llacunes i valls

glacials.
7. Aquest és el nom que reben a Granada els circ glacials que
es varen formar durant la glaciació de Würm i que es poden
trobar al Veleta i Valdeinfierno.

8. Amb els seus 3.371 metres aquest és el tercer cim més
alt del massís. El seu nom prové de la paraula àrab qasaba,
fortalesa.

9. Aquest és el nom que reben a Granada les pastures d'alta

muntanya situades a partir del 2.600 metres, amb el "cervuno"

(Nardus stricta) com a planta més representativa.
10. La més significativa i coneguda de les comarques granadi
nes de Sierra Nevada.

11. Sierra Nevada es troba a Andalusiaentre les províncies de
Granada i ...

12. Refugi situat a 2.500 metres en la confluència dels rius

Mulhacen i Seco.

13. La Sierra Nevada és un massís que pertany a aquesta se

rralada que corre paral-lela a la costa de la mar Mediterrània,
des de Gibraltar al cap de Gata.

14. Amb els seus 3.480 és el cim més alt de la Península
Ibèrica.

15. Anglicisme, el permagel són aquelles capes de sòl, roca o

terra que romanen per sota del punt de congelació de l'aigua.
Encara avui dia en els Corrales de la Veleta existeixen zones

així.

Solucions del Concursionisme 364:

1. Isard 2. Gneis 3. Puigmal 4. Llicorella 5. Totlomon 6. Roc del Dui 7. Male 8.Deas 9. FMGP 10. Cremallera

11. Ripollès 12. Gil 13. AAFFW 14. Molleres 15. Queralbs

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

de novembre, 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
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llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper número

de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. El guanyador del concursionisme 364 dedicat a la Vall de

Núria és Marc Saura i Mas, enhorabona. A la pàgina web de la

revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respos
tes a les preguntes del número anterior.
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València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.llibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@gmail.com
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Llibres de muntanya, natura i viatges.
Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotgesSuunto, accessoris.
Literatura general, infantil i juvenil.

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

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

Condicions es ecials Qer els socis de la U.E.C.

El vostre especialista en:
ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
iluchesports@eresmas.com

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

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

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem ei material entre 6 i 24
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