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Telèfon 93 778 29 52

uec@uecolesam.org

Horta
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El Prat de Llobregat
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Refugis
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Caro "Pepito Anguera" - Alfara de Caries
FORA DE S�RVEI

Les Clotes - Horta de Sant Joan
Lliure

Mas del Tronc - Serra de Rubió
Guillem Claveria - Tel. 686 541 983
www.wm3.com/masdeltronc/

Cinquantenari - Baborte (Vall Ferrera)
Lliure

Mataró - Vall de Gerber
Lliure

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

Gràcia - Vall d'Airoto
Lliure

Puigcercós
Tel. 680 178940

Terrenys d'acampada:
Caro - Alfara de Caries
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UEC de Sants, Horta, Mataró, Bagà,
Tortosa i Vall del Tenes
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CARLES GE.L
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Properea Expedicions Guiades 2012:

,
• Etna (3.350 m) amb esqurs.
• Toubkal (4.167 m) per Setmana Santa I tot l'any.
• Cerro Marmolejo (6.110 m) (XIIe).

'

• Esqur de muntanya al Massrs del Mgoun (4.068 m) (Aties).
• Elbrus (5.642 m) per la Cara Nord (Càucas).
• Tot tipus d'activitats arreu dels Pirineus, Sierra Nevada, Atles I Alps.
• Audiovisuals i conferències.

,
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editorial

Perseverar

Hem viscut uns anys en què el més important era el creixement, el consum desaforat,
duplicar i crear coses noves per oblidar les velles. La crisi econòmica i financera ens

ha fet tocar de peus a terra, potser d'una manera massa sobtada, fins i tot molt du
rament, però és en moments com aquests en què prenem consciència de nosaltres
mateixos i ens adonem dels valors veritables i essencials de l'ésser humà.

Un d'aquests valors essencials és la perseverança, és a dir, la qualitat de roman

dre en uns principis. Parlar de valors pot semblar antiquat, però aquests valors ens

ajuden a mantenir la identitat a les entitats com la UEC. La mateixa UEC amb més
de 75 anys i alguna de les nostres entitats amb progenitors de més de 100 anys en

som un exemple de valors. Un altre exemple de perseverança el trobem a la revista
Excursionisme que el 2012 celebra deu anys i com podeu comprovar mostra bona
salut malgrat lluitar contracorrent.

No podríem parlar de la nostra entitat si no comptéssim amb la perseverança i la
fidelitat dels socis que formen la UEC. N'hi ha que, any rere any, renoven l'afiliació i
no es tracta només d'un carnet, sinó any rere any renoven la seva manera d'entendre
el nostre esport i, fins i tot, la manera de fer país. Per això des de la UEC mantenim
i celebrem la festa de les ensenyes pels que fa 25, 50 i 75 anys que perseveren a la

UEC; a tots ells, moltes felicitats! La celebració, com venim fent els darrers anys, la
farem coincidir amb el dia del Consell General Ordinari.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

1 O anys, uno fito
El gener de 2002, ara fa 10 anys va néixer un renovat Excursionisme. Les principals
novetats de la publicació eren el seu nou format, més gran, una maquetació i un

disseny gràfic modern i acurat, i el fet d'incloure per primera vegada fotografies en

color. La periodicitat va passar de mensual a bimestral. Ara bé, el que potser fou el
canvi més significatiu és que Excursionisme va passar a ser membre de IAPPEC,
IAssociació de Publicacions Periòdiques en Català. Aquest darrer fet ens va situar al
mercat i ens ha aportat publicitat institucional; ara podem trobar la revista a la venda
en quioscs i llibreries i, en definitiva, ha fet la UEC més visible com a entitat

Aquest nou format fou una gran fita per a l'entitat i el fruit del treball d'un grapat
d'entusiastes voluntaris procedents de diverses UEC al llarg de tot l'any 2001. Amb
els anys i de forma subtilla revista ha assolit noves fites, de vegades poc perceptibles
pel lector, però que sempre han significat un pas endavant per a la publicació. Parlem

de fites com passar de ser mig en color i mig en blanc i negre a poder ser totalment

en color, a com el fet de passar de les 32 pàgines del 2002 a les 40 actuals, a del
fet de poder oferir cada any un acurat i pràctic calendari, l'aparició i consolidació de
noves seccions, a l'evolució i modernització de la maquetació i de l'aspecte visual de
la revista.

_gom a excursionistes tots sabem que una fita marca el camí a seguir i que ens porta
a una altra fita i així successivament fins a assolir el cim. Pels qui cada mes treballem

per oferir-vos una nova revista, fer deu anys és una gran satisfacció, però sabem

també que tan sols es tracta d'una fita més en un llarg camí i que el nostre cim és la

vostra confiança, aprovació i fidelitat com a lectors.



FES MUNTANYA

La caiguda del gegant Aneto
Aneto fou un gegant temut per la resta
de la seva espècie i furiós per l'enveja
que li produïa veure com els déus, re

petidament, donaven tracte de favor als
humans. Tanta fou la seva gelosia, que
quan Atland (l'Encantador de Munta

nyes) va acabar la seva gran obra, el pa
lau del Mont Perdut, aconseguint així el

perdó dels déus, Aneto va sortir de l'es

pessa boira i lluità contra Atland fins que
el gegant llençà un llamp que travessaria
el cor del pobre encantador.

ANETO 3.404 M: LA PEL"LÍCULA
Hi ha diverses premisses perquè una

pel-lfcula es consideri del gènere del
cinema d'aventures; la principal és que
l'acció esdevingui molt lluny dels espais
quotidians, en remotes selves, infinits
deserts o inaccessibles muntanyes. A

aquest paratge quasi perdut, se li ha

d'afegir una bona dosi de llargs despla
çaments superant tot tipus d'obstacles,
penúries variades, batalles viscudes en

primera persona, un heroi, un pèrfid i

una pila de personatges secundaris que
aporten el sentit de l'aventura.

.,



Text i fotografies de Daniel Carull

Rabiosos, els déus, s'alçaren i amb un

enlluernador llampec, el gegant quedà
partit en dos i s'enfonsà terra endins. La

Terra, per la seva banda, no volgué em

parar aquell pèrfid a la seva falda, així

que les dues parts es tornaren a unir i

fou expulsat en forma de muntanya gela
da. La més alta dels Pirineus.

La pel-licula
La nostra pelllcula, la nostra aventura,
és la lluita contra el gegant Aneto, una

lluita dura, plena de dificultats, plena
d'il-lusió i tal vegada, considerada una

temeritat.

Quatre hores i mitja de carreteres cada

vegada més estretes i penoses ens van

situar al peu del gran gegant, al Pla de
la Besurta (1). Una zona perfecta per
estacionar els cotxes, calçar-se les bo

tes d'alta muntanya i emprendre el camí,
que en menys d'una hora ens situaria a

l'empenya de IAneto: el refugi de la Ren

clusa (2).

Encara de nit, amb la clara inten

ció d'agafar el gegant per sorpresa i

abans de que li donés temps d'invocar
a les tempestes, ens armem amb tot

l'equip i ascendim per la vertiginosa
cama. Comencem a adonar-nos que
no serà fàcil. Les pedres que reco

breixen el gegant són molt grans i, les

que no, molt lliscants. Les nostres ar

mes, aquells bastons que tant ens han

ajudat en anteriors batalles, es giren
contra nostra, s'encallen entre les pe
dres, no es claven, rellisquen. Alguns
decidim desar-los i fer ús de les mans

per assegurar l'equilibri. Això fa que
la fatiga de les cames s'incrementi.
Tot i estar adormit, el gegant, ens ha

guanyat la primera batalla però no la

guerra.

Arribem al Portillón Inferior (3), al seu

genoll, mentre el dia es va aixecant. A

la nostra esquena, lluny, el punt de par
tida. Ja no hi ha marxa enrere. A l'horitzó
veiem un mar de núvols que acaricia les

muntanyes franceses, esperem que no

es tracti d'un avís.

De sobte, a la nostra esquerra, impres
sionant, colossal, inexpugnable, apareix

�I cap del gegant, lluny, molt lluny i molt

amunt. Ens trobem a anys llum. Arriba
rem a temps? Alguns som pessimistes,
però seguim, la victòria ens espera (o
això creiem). :;

Font: Imatge del mapa de l'Alpina excursionisme 5
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t'ascens per la Crencha de los Portillo

nes, al Portillón Superior, és espectacu
lar, aeri, temerari i perillós. Hem d'anar
amb compte amb les afilades pedres (to
tes estan de punta). t'únic que passa pel
nostre cap és aguantar l'equilibri sense

els nostres bastons i amb el contrapès
de les pesades motxilles. Avancem,
lents, però amb pas ferm.

Una esquerda, el Portillón Superior (4),
ens obre pas cap a la selva petrificada.
Milions, a potser bilions de pedres apila
des en un perfecte desordre, en un caos

immens de roques. El nostre objectiu és

flanquejar-les mentre ascendim lleugera
ment. Busquem pistes, indicis dels que
abans estigueren aquí i lliuraren la seva

particular guerra. Amb dificultats anem

trobant el camí per travessar el seu

tronc, fins a arribar al pit (5).

Un collar gèlid envolta el seu pit, una gla
cera que tot i que algunes llengües diuen

que minva poc a poc, a nosaltres ens

sembla immensa. Anem preparats. Ens
calcem els grampons i desembeinem el

piolet. t'objectiu és travessar en diagonal
la glacera intentant que el gegant no es

desperti. Hem de ser ràpids però cauts.

Arribar al coll es converteix en una tasca

feixuga i complicada, la pujada té cada

vegada més pendent i s'ha de clavar a

fons. Un pas, un altre pas, clavar piolet,
un pas, un altre pas, clavar piolet i així
successivament, durant centenars de
metres. De nou màxima concentració.

Arribem una mica més amunt al coll
de Coronas (6). Ens agrupem, reorga
nitzem, fem equip i ens preparem per
l'assalt final a la cerca del cap del colós.
Torna de nou, a la nostra ment, aquella
llegenda que hem anat recordant en al

guns passos de la Crencha de los Por

tiIIones. Segons diuen un pont sagrat,
afilat com una agulla, ens separarà de la
victòria final. Ningú sap del cert, com el
Pont de Mahoma, podrà afectar al resul
tat de la guerra. Només un de nosaltres
hi havia estat anteriorment però, potser
per precaució, per por a per no desmora
litzar la resta, repeteix contínuament que
és més gran la llegenda que la realitat.

Uns minuts després, amb l:4neto ja des

pert, amb els núvols invocats i amb la
incertesa del primer dia de classe d'un

nen, arribem al pont de la fe (7). Perquè
només amb fe en un mateix, serem ca

paços de passar. A la dreta s'intueix una

caiguda infinita i, a l'esquerra ... també.
Sembla que aquesta vegada, una de

les armes del gegant s'ha girat en con

tra seu, ens ha tapat la panoràmica i, la

por, tot i haver fet acte de presència, no

s'apodera de nosaltres.

Desfilem pel pont, un a un, a quatre gra
pes, arrossegant-nos per les pedres,
muntant a cavall de les roques, escalant,
grimpant i a la fi ...

A la fi arribem al cim, conquerim l:4neto!

(8) Després de sis llargues hores d'as-

6 excursionisme
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Crencha de los Portillones

cens, fent equilibris per afilades crestes,
jungles de roques, glaceres, pendents
vertiginoses i el Pont de Mahoma, acon

seguim derrotar al gegant, guanyem l'úl
tima batalla i, amb ella, la guerra.

Satisfacció per haver-ho aconseguit, ale

gria en totes les cares. Celebrem un ani
versari. Felicitat!

Però ...

El gegant encara no havia estat derrocat
tal com ens pensàvem, ens tenia reser

vat un llarg i complicat camí de tornada ...

però això, amics, ja és una altra història.

FITXA TÈCNICA
Jornades: 2

Desnivell: 250 m (primer dia) i

1.264 m (segon dia)
Temps emprat: 45 min (primer
dia) i 6 h 10 min (segon dia)
Època: estiu a tardor

Equip tècnic: Piolet i grampons,
frontal, farmaciola, aigua i menjar,
roba d'abric ...

Refugi de la Renclusa:
Informació i reserves al 974 344

646 a a la web www.fam.es

OPCIONS DE DESCENS

• El mateix camí de baixada (5 h
50 min)
• Des de la glacera agafem la traça
en direcció a l'Ibón del Salterillo.
Des d'allà ens podem desviar cap
al refugi de la Renclusa i acabar a

La Besurta (6 h 20 min).
• Des del mateix Ibón del Salteri
Ilo, podem anar a buscar la vall de
Barrancs i cap al pla d:4igüallut.
Després al Forau d:4igüallut i de
nou a La Besurta (7 h).

APROXIMACIÓ
Agafem la N139 per sortir de Be
nasc en direcció França. Aproxi
madament uns 11 km. Després
trobarem una desviació a la dreta

per un camí cimentat que ens durà
directament a La Besurta. A l'estiu
s'haurà de fer ús de l'autobús des
del Vado de l'Hospital a La Besur
ta (més informació al telèfon 974
551 289).

SLOG
mountainwalk.creaziones.com



PICA D'ESTATS: MÉS QUE 3.143 M D'ALTITUD

El 21 i 22 de maig d'aquest any vàrem
dur a terme la sortida més semblant a la

que podríem fer als Alps per Sant Joan:
la Pica d'Estats per Pinet. Però fou molt
més que pujar al pic més alt de Catalu

nya (3.143 m), molt més de 2.000 metres
de desnivell i molt més que provar tot allò

après fins al moment.

Sentírem com la fúria de la pluja s'acar
nissava amb nosaltres tot i ser innocents
de tot pecat, excepte el de la luxúria d'un

parell de dies amb la deessa Gaia. Fou
un atac a traïció, per l'esquena i sense

avisar, però el grup no va decaure. Vam
lluitar, pujar i pujar i, al final, vam vèn
cer. Potser per això la pluja ens va donar
descans per la segona jornada encara

que, en tot moment, va mantenir la seva

mirada amenaçant i, en algunes oca

sions, ens va acariciar amb les seves

mans sedoses i humides. Pensant-t'ho
bé, no serien les mans de Gaia? Sabem

que és molt gelosa de la seva llar i potser
va voler posar-nos a prova.

El que no va poder ocultar fou la seva

bellesa immensa. Boscos de tènue llum,
amb arrels com rínxols d'una infinita me

lena que dansa al vent, rius de gèlida
però inquieta aigua i després ... després
ens va mostrar les muralles de la seva

impressionant fortalesa, inexpugnables
però al mateix temps, el nostre objectiu.
Només l'amor pot portar l'ésser humà a

prendre un rumb tan temerari.

AI dia següent es mostrà amb el seu

màxim esplendor, es vestí de gala amb

una llarga capa dé blanc immaculat per
acompanyar-nos a dalt de tot. AI llarg
del seu vestit trobàrem dues lluents per
Ies d'un blau turquesa impossible, de
formes sinuoses, sensuals. Però, sota

aquesta tela va amagar alguna innocent

trampa, la capa cedia sota els nostres

peus en el moment menys esperat i

ens apressava fins a la cuixa. Després,
com si d'un joc es tractés, ens deixava
anar per a que poguéssim seguir el nos

tre camí (suposo que li vam caure en

gràcia). De tota manera, com feien els
antics pirates, ens marcà el tresor amb

una creu i no va deixar que perdéssim el
rumb. Estava clar que, en el fons, no ens

volia cap fatalitat.

I'equip, ara la meva família, ens vam co

nèixer, és a dir, ens vam conèixer com

s'ha de conèixer a aquell al qual hauràs
de necessitar en les situacions més ex

tremes. Trobàrem cada un dels defectes

-que fan especial i diferent a una persona.
També les virtuts. Jo em quedo amb les

dues. La meva religió, tot i ser ateu, no

em permet deixar enrere als més desfa

vorits, per això vaig estar al seu costat,

treballant per a ells. Vaig traçar el camí
de la nostra victòria i, ho vaig celebrar
amb ells al cim, a 3.143 metres d'altitud,
però també al cim de la meva ànima.

viure una gran ascensió a la Pica. Mo

ments diferents, sensacions diferents,
diferents vivències i diferent companyia
compartint un mateix objectiu, un mateix

paisatge.
Varen ser dos dies pel record. Vaig re

cordar una excursió, un instant en la
meva vida del que més orgullós estic i

imatges que guardo a la meva retina. Fa

una dècada, el culpable d'aquesta afició,
el meu pare amb el meu germà, varem

La Pica d'Estats va ser molt més que un

cim al qual ascendir, fou una explosió
de sensacions i una introspecció al més

profund del meu ésser. Molt més que
3.143 metres d'altitud.



Reserva de Sa·

Text i fotografies de Joan Batlle

La travessa per la reserva de Saja és un

recorregut per fer bàsicament a peu, tot

i que hi ha rutes alternatives per fer amb
BIT, i que ens permeten endinsar-nos
en un territori feréstec. És una de les po
ques reserves d'óssos i llops a Espanya
que a més a més és molt poc coneguda.
Per tot això i la seva extraordinària belle
sa mereix una visita quan ho permeti el
calendari.

Localització

Aquesta ruta coneguda com Sendera
de la Reserva de Saja GR 71 passa
per les localitats de Bárcena de Pie de

Concha - Bárcena Mayor - Saja - Tu

danca - Pejanda - Cahecho - Potes,
i es pot allargar fins a Bejes i Sotres,
travessant un extens territori situat a la

meitat occidental de Cantàbria entre el

riu Besaya, a l'est, i els Picos d'Europa
a l'oest.

Es tracta d'un recorregut d'uns 100 Km

que enllaça les localitats de Bárcena de

Pie de Concha amb Potes, que es pot
fer en sis etapes caminant entre 12 i 24
km diaris, i amb un desnivell acumulat
d'uns 5.200 m.

El seu recorregut està plenament mar

cat per l'orografia d'un terreny situat a

la part nord de la serralada Cantàbri

ca, collades que separen les diferents

valls, d'una alçada entre els 1.100 m i

8 excursionisme
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Caminant enmig dels boscos

Vaca de Tudanca

els 1.500 m, que caldrà anar travessant
successivament.

La climatologia atlàntica marca també

aquest itinerari: temps canviant amb plu
ges freqüents, nevades importants du
rant els mesos d'hivern, i boires, que tot
i que donen una bellesa i un recolliment

especials cal tenir molt en compte en el
moment de planificar la ruta.

La proximitat del Cantàbric també fa que
les temperatures no siguin extremes tot i

que les gelades hivernals són habituals.
A l'estiu es poden superar els 30 graus.
La vegetació està dominada per grans i
frondosos boscos de roures a les parts
més baixes i assolellades, faigs a les

parts més obagues fins als 1.500 m d'al

titud, i bedolls a les més altes.

Excepte en la seva part inicial, a la resta

del trajecte hi ha pocs llocs d'explotació
ramadera i dels boscos, fet que ha por
tat a una degradació dels antics camins
ramaders utilitzats en el passat i a una

dependència del turisme com a font de

subsistència en molts indrets.

En relació amb tot això, la demografia
es caracteritza per una baixa densitat
de població, que viu agrupada en els di
ferents poblets que anirem travessant, i

massa sovint amb molt poca gent jove,
fet que fa témer per la supervivència
d'aquesta zona amb l'excepció del mas

sificat i turístic poble de Potes.

Aquesta zona és l'hàbitat d'una fauna

excepcional entre la qual destaca l'ós

negre, el gall fer i el llop ibèric, seguit
per una llarga llista, que amb sort po
drem veure, i que inclou el cérvol, la



Els Picos d'Europa vistos des de Cahecho

guineu, el cabirol, l'isard, el porc sen

glar, l'àliga real, els voltors i nombro
sos ramats de vaques, entre elles la

típica d'aquesta regió, la vaca de Tu
danca. També hi trobarem cavalls que
segurament vindran a saludar-nos en

travessar algunes de les zones de pas
tura situades a les collades, i que mal

auradament per a ells, podrem retrobar
en els plats de la típica gastronomia
d'aquesta zona.

Aquesta travessa si bé es pot fer durant
tot l'any (tenint en compte la neu i les

temperatures fredes de l'hivern), l'època
ideal és possiblement entre els mesos

d'abril i novembre.

És un recorregut sense massa rise ex

cepte el que pot comportar la boira amb
la dificultat d'orientar-se, i les caceres,

especialment de porc senglar, les quals
es realitzen sobretot durant la tardor

i l'hivern. La senyalització del sender,
en color vermell i blanc, podem dir que
l'hem trobat en general correcta llevat

d'alguns senyals poc evidents o algun
tram poc marcat, i per tant dubtós, com

l'inici de la baixada a Bárcena Mayor per
la zona del pic de la Guarda.

Nosaltres vàrem fer l'aproximació a Bár
cena de Pie de Concha des de l'estació
de RENFE de Torrelavega (40 km de

trajecte), després d'haver deixat esta

cionats els cotxes en un aparcament
vigilat al costat de l'altra estació de tren

de la ciutat (estació de la FEVE). Això
.ens va permetre que el darrer dia po
guéssim recuperar fàcilment els cotxes

ja que des de Potes surten dos auto

busos diaris a Torrelavega en direcció
a Santander.

Etapa 1
Bárcena de Pie de Concha (288 m) -

Bárcena Mayor (495 m)
20 km

pujada contínua i molt més suau enmig
de pastures i des d'on podrem veure les

vaques tudanques, que després ens retro

barem en els plats de la cuina local.

Deixem Bárcena de Pie de Concha (288
m) seguint el riu Bessaya, per una carrete

reta local asfaltada fins al poblet de Pujayo
on continuem per una ampla pista forestal
amb pujada contínua enmig de boscos de

faigs que ens permetrà anar guanyant vi

sió de l'entorn que ens acompanyarà du
rant tots els dies de la travessa. Arribats
finalment al collado, a 1.025 m d'alçada,
davant nostre queda el pic de la Guarda

cap a on ens hi aproparem seguint una

La baixada des de la Guarda és més com

plicada, cal deixar el còmode camí princi
pal i seguir un sender primer a l'esquerra i

després a la dreta, poc marcat, fins a uns

prats i seguir un petit rierol fins a retrobar

un antic camí ramader ara molt degradat
i que amb una forta baixada ens portarà
fins a Bárcena Mayor (495 m), que és un

poble declarat conjunt històric artístic i que
ha sabut conservar molt bé l'arquitectura
tradicional.

A dalt el Collada, anant cap al pic de la Guarda
excursionisme 9
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Etapa 2
Bárcena Mayor (495 m) - Saja ( 428 m)
12 km

Sembla una etapa de descans i que ens

prepara pels dies que s'acosten. Inicial
ment seguim vells camins enmig de bos
cos de roures i castanyers fins a un camí
més ample i que ens porta a Los Tojos i
d'allà a la Colsa on comença una forta
baixada per un camí ramader, degradat,
molt humit i enfangat fins al poblet de

Saja on fem nit a la Casa de Labranza

Sejos.

Etapa 3
Saja (428 m) - Tudanca (445 m)
22 km

Comencem seguint durant 2 km la car

retera N 625 en direcció a Reinosa i

que aviat deixarem per agafar una pista
a la dreta, que en moderat i persistent
ascens envoltat de boscos de roures i

faigs va guanyant alçada fins a arribar
a unes extenses zones de pastura situ
ades al Collado de Carreceo (1.086 m).
En aquesta zona, tot i seguir una pista
que planeja pot ser complicat en cas de

boira en un parell de trams on el camí és

perdedor en una distància de 50-100 m.

Un cop passat el coll continuem per un

camí ample amb una persistent baixada

que ens conduirà fins al fons de la vall,
veient els pobles de Santotis i Tudanca
on sembla que mai hi acabarem d'arri
bar. Finalment arribem a La Lastra, final

d'etapa. Allà ens sorprèn un alberg situat
en un edifici molt ben restaurat. Cal de
manar la clau a IAjuntament. Com que
no hi arribem a temps, els telefonem i

ens la deixen al bar-restaurant Las Nie
ves de Tudanca.

Cavalls al collada de Sarracedo
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Baixant cap a Saja

Etapa 4
Tudanca (445 m) - Pejanda (850 m)
16 km

Sortida des de la Lastra (450 m) tra

vessant la carretera i enfilant una pista
en fort pendent fins al Prau Conceju
de Lastra. Més endavant seguim per
un corriol que puja pel marge esquerre
de la clotada fins al Collado del Abelian

(988 m) i des d'allà al pas de El Potro

(1.100 m) sobre la vall de Polaciones.
Tenim com teló de fons la impressionant
Peña Labra i des d'allà continuem en

baixada fins a Pejanda on fem nit a la
confortable Posada Casa Molleda (Po
sadas de Cantábria).

En cas de mal temps, com ens va pas
sar a nosaltres, aquesta etapa també es

pot fer seguint la carretera que uneix les
dues poblacions (8 km).



Etapa 5
Pejanda (850 m) - Cahecho (846 m)
21 km

Sortim de Pejanda després d'esmorzar
a la Posada Casa Molleda on hem pas
sat la nit. Fem 2 km de carretera fins al

poblet de San Mamés (1.032 m) i, d'allà,
continuem per una pista que deixarem

en el punt més alt de la jornada: el Co
llado de las Invernaillas (1.569 m). Ens

acompanya una boira intermitent que
no ens deixarà fins al migdia i no ens

permet gaudir de les esplèndides vis
tes de la vall de Liébana amb els Picos

d'Europa al fons, i del Cuernón de Peña

Sagra a la nostra dreta. Sort que por
tem els traks del recorregut i això ens

tranquil-litza a l'hora de seguir la ruta.

Deixem la pista en aquest coll i comen

cem a baixar per un corriol mig tapat
per la vegetació que ens obliga a cami
nar ajupits una estoneta fins arribar a

8rañacerrá (1.500 m); un gran prat pie
de cavalls i vaques que pasturen. El cre

uem pel mig i prosseguim el camí fins
arribar a un gran vessant herbat Vega Enmig dels boscos

el Prau (1.425 m), amb un petit refugi
d'emergència i plagat de blocs granítics
de totes mides encastats al terra que li
donen una imatge curiosa.

Estem a les envistes del Santuario de
la Luz (1.340 m) per on passarem se

guidament i aprofitarem per fer un mos

al costat d'una font d'aigua abundosa.

Finalment, ja només ens queda baixar

per una pista, a voltes acompanyats per
uns roures extraordinaris, fins al poble
de Luriezo (741 m) i acabar la jornada
fent 1,5 km de carretera fins al nostre
destí: la posada La Torcaz situada al po
ble de Cahecho.

Dins la boira cap a San Mamés

Rio Nansa

CORDILLERA CANTÁBRICA
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Etapa 6
Cahecho (846 m) - Potes (291 m)
8km

Etapa còmoda, tot un regal de fi de viat

ge si trobem bon temps, passejant per
un camí ample, en persistent baixada,
envoltats de boscos amb els Picos d'Eu

ropa de teló de fons.

Bibliografia:
El Sendero de la Reserva de Saja GR-
71 (Bárcena de Pie de Concha - Potes
- Sotres) de Juan Miguel Gil Álvarez i

Fernando Obregón Goyarrola. Edicions
Estudio de Santander.

No hem trobat mapes muntanyencs i

hem hagut de recórrer als mapes mili

tars a escala 1 :50.000 de les zones de
Reinosa, Tudanca, i Potes. Una altra

alternativa semblant a potser encara

millor és cercar els corresponents a la
sèrie 1 :25.000 del IGN (Institut Geogrà
fic Nacional). En qualsevol cas, però, el

recorregut no hi està marcat i només
serveixen de complement a la descripció
gràfica i escrita que la publicació fa de

cada jornada.

Si a banda d'això es pot portar un GPS
amb els traks del recorregut, sempre és
més garantia d'èxit.

Travessa de la Reserva de Saja
Altimetries i distàncies de les etapes

1.569m

291m

288m

8km
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L'equip de la travessa: Xavier Petit, Carme Català, Mari Sanabria, Roser Boixet, Joan Torner, Carme Calafell i Joan Batlle

Telèfon I Preu
I

Població Allotjament I Esmorzar
inclòs

-t
Casa Sra CaballeroBárcena Pie

de Concha

Bárcena Mayor

942841 306 15€ persona
608891934

942 706 067 55€ hab doble

70€ hl!b_!rple
942741223 15€ persona

no

Posada la Franca' si

Saja Casa de
Labranza Sejos

Albergue la Lastra

no

Tudanca 942 729 002 7€ persona

, Clau a l'aíuntament de
Santoris abans 14h

942 729 008 45€ hab doble
I 35€ hab individual

- - ;-

942 730 501 48€ hab doble
35€ hab individual

no

Pejanda Posada
Casa Molleda

- -,... -

si

Cahecho Posada La Torcaz si



Arbúcies recupera els

espais patr-imonials i els usos

tradicionals a l'entorn de la Riera

Text de Francesc Brugalada amb dades cedides pel Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.

Fotografies del Museu Etnològic del Montseny.

El Consell d'Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de

Girona, el CILMA, premia cada any un

projecte que actuï en l'entorn proper per
resoldre, arranjar o millorar el patrimoni
natural i cultural. Ledició 2011 del premi
CILMA està oberta fins al 31 de desem
bre de 2011 perquè qualsevol ens local

que ho vulgui s'hi pugui presentar. Cal
consultar les bases a www.cilma.cat.

Lany passat, el 2010, el premi se'l va

endur el municipi d:Arbúcies per l'arran

jament de diversos espais propers a la

Riera d:Arbúcies.

El Museu Etnològic del Montseny, La

Gabella, explica sobre la tasca realitza
da al municipi d:Arbúcies valedora del
CILMA 2010 que ha treballat de manera

transversal els elements arquitectònics,
paisatgístics i simbòlics que configuren
un patrimoni vinculat amb un medi natu
ral concret, la Riera d'Arbúcies, dins el

parc natural del Montseny (Reserva de
la Biosfera per la UNESCO). El projecte
ha aconseguit que al llarg d'un trajecte
de 4 km, es puguin descobrir les res

tes de les primeres indústries arbuci

enques, les restes de molins d'origen
medieval, els espais naturals que ins

piraren una part de l'obra pictòrica de

Santiago Rusiñol, els usos i sistemes

d'aprofitament de l'aigua de la riera i
sobretot gaudir d'un recorregut natural

sorprenent que ofereix el curs urbà de

la Riera d'Arbúcies.

D'aquest ric patrimoni cultural i natural,
l'element central que ha modelat aquest
entorn durant els darrers segles, és el
dels aprofitaments hidràulics per a un

gran nombre de fàbriques, molins i far

gues. Abans, però, de citar les diverses

actuacions que s'hi han dut a terme o

els diferents recursos patrimonials que
podrem descobrir, cal esmentar un dels
elements arquitectònics més populars
@I tram central de la riera al seu pas per
la població, el Pou de ca l'Escultor, situat

en el pintoresc carrer de la Pietat que és
la balconada perfecta que mira al ves

sant oriental del Montseny.

Detall de la Riera d'Arbúcies

El Pou és un bon exemple per parlar dels
usos agrícoles de l'aigua. El pou va ser ex

cavat en el darrer quart del segle XIX per
Iscle Guardia a nivell de la primera feixa

dels horts de la Pietat. l'actual pou fou ai

xecat l'any 1901 pel mestre d'obres Miquel
Pujató i escripturat e11904. Es tracta d'una
construcció de tipus popular i funcional
utilitzada per extreure aigua per regatge i

usos domèstics sense haver de baixar a

la riera. l'any 20Q6 el pou fou adquirit per
l:Ajuntament d:Arbúcies, i l'any 2007 va ser

restaurat. Actualment forma part dels di
versos punts d'interès de la vila que resse

gueix el tram urbà de la riera.

La Farga
Centre de Interpretació de la

Riera d'Arbúcies (CIRA)
Seguint el recorregut de la riera traves- .

sem el pont vermell i accedim al carrer

Sorrall des d'on pujarem a retrobar el
curs d'aigua seguint el Passeig Russiñol

fins a la Bassa i edifici de la Farga, un

dels millors exemples de patrimoni in

dustrial vinculats al procés d'industrialit
zació de mitjans del segle XIX a la zona

del Montseny, i que avui dia és visitable.
La farga d'aram, construïda entre princi
pis de l'any 1846 i finals de 1848, per la
família de la petita noblesa local els Ro

quer, fou successivament a l'any 1873,
una blanqueria de pells, una fàbrica de

plomilles, torneria i finalment es recon

vertí en taller de carrosseries, primer
Can Gelada i després Can Beulas, fins

al tancament de les portes als anys sei

xanta del segle XX.

L'any 2010 es finalitzà l'arranjament de

la part exterior de la Farga (bassa i pas
seig) i enguany s'ha reobert l'edifici reha
bilitat com antiga serradora amb la tur

bina en funcionament des de l'any 1930

esdevenint el Centre d'Interpretació de

la Riera d:Arbúcies (CIRA), equipament
municipal lligat amb el museu etnològic
del Montseny, on es mostra una expo-
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sició permanent sobre els usos tradició
nals de l'aigua a la vall dArbúcies, i una

projecció d'un muntatge audiovisual.

Lobjectiu principal de la restauració

d'aquest edifici ha estat recuperar un

espai patrimonial vinculat a un primer
procés d'industrialització i destinar-lo a

mostrar i fomentar la divulgació de l'evo
lució dels usos tradicionals de l'aigua
com un element de gran valor i un dels

senyals d'identitat que vertebren la zona

del massís del Montseny i les Guilleries.
Així com també s'ha destinat a recons

truir el conjunt natural que es forma en el
seu entorn. Algunes de les espècies que
podem trobar dins la bassa i en el seu

entorn més proper són:

Espècies vegetals: plataner, lliri groc,
jonc, càrex i canyís.
Espècies animals: merla d'aigua, blauet,
ànec collverd, cuereta torrentera, truita

de riu, barb de muntanya, anguila, carpa,
medrilleta vera i tortugues de florida.

També cal ressaltar la presència de nà
iades (Anodonta Cygnea) que durant la

neteja de la bassa se'n van trobar més
de 10 exemplars adults. Com la resta de

nàiades es tracta d'una espècie prote
gida a Catalunya que es creia pràctica
ment extingida a la conca de la Tordera
i que té a la Bassa de la Farga un dels

darrers hàbitats.
Prat de dall de la Riera d'Arbúcies
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Passeig de la Riera d'Arbúcies

Pomari de Iareserva de
la biosfera del Montseny
Durant la primera meitat del segle XX, un

dels conreus agrícoles més importants i

que tingué més ressò de la vall dArbúci
es fou el cultiu i comercialització de dife
rents varietats de pomeres. Aquest cultiu
va comportar dos aspectes socials prou
rellevants a tenir en compte: un nou re

partiment del treball al camp i una nova

modelació del territori.

Cap als anys cinquanta del segle XX,
Oriol de Bolós, descriu per primera ve

gada els prats de pomeres del Montseny
humit. Va trobar que el 70% de les es

pècies que hi ha en aquestes comunitats

pertanyen a la combinació d'espècies
que existeix a la regió de les Cevennes

(França) i gairebé en la mateixa proper
ció apareixen a les prades equivalents
del nord-oest dAlemanya.

El Pomari de la Reserva de la Biosfe
ra del Montseny és un espai municipal
creat a mitjans dels anys 80 arran d'una

iniciativa impulsada per IAjuntament dAr

búcies amb el suport de Martí Boada i

Carme Rossell per tal de salvaguardar
el patrimoni genètic d'unes varietats de

pomeres tradicionals locals que en aquell
moment ja amenaçaven en desaparéixer.



D'aquesta manera ara esdevé un espai
visitable per a totes aquelles persones
interessades o simples passejants del
camí de la riera que mostren el seu in
terès per un espai amb una gran riquesa
ecològica i representatiu d'una agricultu
ra avui dia gairebé desapareguda.

Amb la recuperació del pomari i el prat
de dall es pretén potenciar uns conreus

tradicionals que actualment estan en re

gressió.

Recuperació i millora de
I'espai fluvial d"un tram
de la riera d'Arbúcies

Finalment trobem el tram de la riera on

s'ha dut a terme un projecte de recupe
ració i millora de l'espai fluvial, amb l'ob

jectiu de potenciar les espècies de ribera
autòctones.

La vegetació en l'entorn de la riera dAr
búcies es caracteritza principalment per
plantacions amb espècies introduïdes

per a l'explotació forestal.

Aquestes són' principalment plantacions
de plàtan (Platanus x hispànica) i d'acà
cia (Robinia pseudoacacia) a més, tro

bem importants superfícies poblades

Sala de la turbina de la Farga del Roquer (Arbúcies)

Interior de la Farga del Roquer (Arbúcies)

per masses mixtes de planifolis on s'al
ternen tant les espècies autòctones de
ribera com les anteriors espècies justa
ment esmentades i provinents de planta
ció i que puntualment s'han naturalitzat
i/o regenerat per llavor.

Això ha donat pas a una regressió de la
verneda típica de ribera i massa poten
cial de la zona, per un mosaic hetero

geni d'unitats de vegetació. La compo
sició especifica d'aquestes masses es

caracteritza per espècies al-lòctones de
caràcter dominant i espècies autòctones

típiques de vegetació de ribera amb ca

ràcter acompanyant.

Davant d'aquesta realitat, es creu impor
tant actuar sobre la vegetació present
a la riera amb l'objectiu de disminuir el

progressiu desplaçament d'espècies
autòctones per part d'espècies que, tot

i ser ja molt característiques dels am

bients de ribera del nostre país, tenen

un caràcter al-Iòcton invasor i que no

corresponen a les comunitats vegetals
potencials de la zona.

Amb l'ajut de la direcció general de
Medi Ambient de la Generalitat de Ca

talunya es va dur a terme l'acció de ta

llar alguns individus d'acàcia. D'aquesta
manera s'afavoria el desenvolupament

de les espècies autòctones que es van

plantar.

Una vegada realitzades les tasques fo

restals, el projecte va incloure el condi
cionament d'un petit sender que resse

gueix les diverses espècies de vegetació
de ribera autòctones que es van plantar,
on inclou un plafó de presentació de

l'espai i del recorregut, situat a l'inici de
l'itinerari. Seguidament trobem 2 plafons
més realitzats pel dibuixant Toni Llobet, i

que mostren a través d'una fotografia els
dibuixos de les espècies animals i vege
tals que ens podem anar trobant tot fent

aquest recorregut. Els visitants poden fer
un joc de descoberta de l'entorn i de les

espècies, amb les pistes dels dibuixos.

Amb aquest projecte s'ha aconseguit
la millora de la riquesa i la biodiversitat

d'aquest tram de riera, afavoreix les es

pècies de ribera autòctones en perjudici
de les al-lòctones, i millorant les condici

ons hidràuliques de la Riera d'Arbúcies
esdevenint al mateix temps un recorre

gut pedagògic on els escolars i el públic
en general podran conèixer la vegetació
i la fauna de ribera.

Podeu consultar la informació i la

possibilitat de rutes guiades al web:

www.museuetnologicmontseny.org
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Text i fotografies de Pako Crestas

T'adones amic, t'adones company... Que
tornant d'una de les meves excursions
solitàries et vaig parlar, com aquell que
no vol la cosa, com parlant per parlar,
de que m'havia fixat en un nou vessant
a la part berguedana del Cadí. Un ves

sant que prometia tenir algun itinerari
interessant quan tornés a caure la neu

a l'hivern.

T'adones amic, t'adones company... Que
fidels a la nostra curiositat i al sempre
gran agraïment que sentim pels indrets

poc coneguts i solitaris, vàrem tornar

quan l'hivern ja estava consolidat amb el
seu mantell nival fred i mut.

T'adones amic, t'adones company ... Que
la primera nova escalada al vessant la
vàrem fer amb les condicions típiques
de l'hivern massa jove, amb una neu poc
transformada, i que la segona escalada
ens va mostrar uns mixtes repel·lents,
sobre aquesta roca tan estranya de l'alta
comarca berguedana, la qual, o és mas

sa compacta o és massa trencadissa.

T'adones amic, t'adones company ... Que
els mixtes de la segona via que vàrem
fer ja ens van acabar d'obrir els ulls i

vàrem veure que aquesta petita zona

podria convertir-se en una bona escola

per l'escalada més mixta i indetermina-
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Canal dels Berguedans

da; aquella que discorre entre vessants

oberts, roca gris, neu pols i la nostra

imaginació. La cirereta del pastís va ser

l'estret túnel natural que forma un gran
bloc i que es troba·a la via que vàrem

batejar com la "Fanatik - Crestas': Sort
en tenim, tant tu com jo, que som prims i
ens vàrem poder esmunyir per dins.

T'adones amic, t'adones company... Que
hem tornat enmig de la nevada, en un

ambient escocès, fent nit a la cabana de
Cortils. Aquesta cabana de pastors, amb

l'olor típica, a rústic, a ranci, a cremat, a

humit, a muntanya. AI matí hem comen

çat a caminar abans que despuntés el

dia, per fer la llarga aproximació. Hem
escalat immersos en un temps meteo

rològic més que dubtós; hem devorat un

dinar fugaç i, a la tarda, mentre la tem

pesta incrementava la seva violència a

l'altre costat dels murs de la cabana,
hem deixat que la son ens vencés per
gaudir d'una llarga i reconfortant dormi

da. Les vies "Diamir" i "Scotland in color';
(potser les més atractives de la petita
muralla), ja són dins de la bossa. La fei
na està feta, podem descansar tranquils.

T'adones amic, t'adones company ... Que

quan ja pensàvem que la temporada es

tava conclosa per aquestes contrades,
ens hem trobat amb la darrera cuejada
de l'hivern que ens ha permès la darrera

jornada d'escalada glacial. Nit primave
ral i freda dins de la finíssima protecció
de la tenda monocapa i una darrera línia,



amb la data de fabricació incorporada i

fora dels terminis estàndards: el corredor
"6 de maig':

T'adones amic, t'adones company... Que
així es va acabar la breu història de l'hi
vern de l'any 2010; una mena de faula
entre una cordada inquieta i un petit re

ducte del Cadí. Una raconada que enca

ra s'havia salvat de l'estúpida mania dels
escaladors de dibuixar vies imaginàries,
pujar-les, donar-li unes referències nu

mèriques relacionades amb la dificultat
i batejar-les amb noms dispars.

T'adones amic, t'adones company... Que
ha arribat l'estiu i la neu ha marxat, fins a

la darrera espurna, fins al darrer bri, i que
de nou el vessant es mostra neutre, amb
tonalitats ocres, mineral, desmanegat,
mancat de les línies imaginàries, mancat

de les petjades efímeres, del soroll dels

grampons gratant la roca, del mut diàleg
d'una cordada ben compenetrada.

T'adones amic, t'adones company... Que

quan de nou ens visita el fred, tornen els

dies curts i la neu cau - tal vegada - per
cobrir relleixos, cornises, xemeneies i es

querdes, per tapar el tarteram i les casti

gades clapes de gespa congelada; aquest
vessant torna a mostrar el seu aspecte
virginal, blanc, pur i sembla que mai ningú
hagués perdut" el temps trencant aquesta
harmonia en busca d'un somni absurd.

T'adones amic, t'adones company ...

Primer llarg a la Fanatik - Crestas

Campament al vessant sud de la serra, amb el Pedraforca al darrere
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Cronologia de les
ascensions

La primera vegada que vaig divisar el

vessant nord de la serra Pedregosa va

ser durant una excursió que estava fent,
mentre preparava un treball que tenia

encarregat, dedicat a 17 excursions per
la comarca del Berguedà. Publicat re

centment per Cossetània Edicions i de
dicat al món de l'excursionisme.

Vaig poder contemplar la imatge del ves

sant sense neu, però ja era suficient per
poder-se fer una idea de les possibilitats
d'escalada en mixte cara a l'hivern.

Per sort no va ser difícil "enganyar" al
bon amic Jordi "Fanatik" per anar-hi tan
bon punt hagués nevat i sospitéssim que
el vessant ja era practicable per ser pujat
amb tècniques d'escalada hivernal.

La primera incursió la vàrem fer a ple
hivern, amb la neu abundant però poc
assentada. Vàrem poder encadenar
dues vies al dia, ja que el vessant en

si té poc desnivell i resulta força fàcil i
còmode tornar-se a plantar a peu de pa
ret des del cim del vessant. El corredor

dels "Berguedans" va ser la primera lí

nia, potser la més evident del vessant.
El nom es deu a que tots dos som ber

guedans d'adopció i cada vegada estem

més encisats de les meravelloses alter-

natives que amaga la comarca per a la

pràctica de l'escalada, muntanyisme i

alpinisme. La segona via que vàrem es

calar en el dia va ser la que vàrem ano

menar "Fanatik - Crestas'; la qual té un

curiosíssim pas sota un bloc en equilibri
que forma un túnel amb l'espai just per
passar per sota, sempre i quan la neu

no sigui massa abundant.

La segona incursió la vàrem fer en un

període de temps inestable. Malgrat
tot vàrem poder escalar el primer dia

i, el segon, vàrem preferir deixar-ho
estar per l'augment de risc d'allaus i

esllavissades. D'aquesta segona incur
sió ens vàrem portar el bon record de
viure més d'una jornada per la zona,
de pernoctar a la cabana i escalar en

condicions de temps bastant nefastes.

D'aquí, potser, el nom de les tres vies

que vàrem signar per aquelles dates:
"Diamir'; "Xemeneia Peleona" i "Scot
land in color': Val a dir que la darrera
d'elles té un avenc al segon llarg, en

el qual el company va posar-hi la cama

(va deixar un bon forat a la neu), que
continuava més enllà per les roques
vers a les entranyes de la muntanya;
per sort el forat obert va ser petit i tan
sols li va quedar una cama penjant al

buit i va poder sortir a temps.

Una tercera incursió va ser frustrada tan

sols sortir del cotxe a les 4 del matí. El
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termòmetre marcava 7ºC. Massa calor

per anar a escalar en neu. Vàrem tornar
a casa i hores més tard gaudíem d'un dia

gairebé estiuenc a les magnífiques pla
ques calcàries de Malanyeu.

Però quan ja pensàvem que la tempo
rada estaria conclosa en aquesta zona,
unes nevades tardanes i un fred intens
fora del comú a principis del mes de

maig, va fer possible un bon comiat el

corredor del "6 de maig" (relacionada
amb la data d'obertura), directe, elegant
i amb diminutes estalactites de gel pen
jades a les vores, que testimoniaven el
fred intens i inusual per les dates, i la ca

nal fàcil de postres.

La serra Pedregosa no presenta es

calades d'envergadura, però sí que
pot considerar-se un bon racó - es

cola, que presenta possibilitats per a

la pràctica d'escalada mixte. Encara
resten varies possibilitats per explo
tar. Malgrat que les vies actuals no

són difícils i són curtes, cal advertir

que la neu no sempre està en bones
condicions i que la roca calcària so

vint és massa monolítica i compac
ta, la qual cosa fa la protecció difícil
i sovint tan sols es pot dur a terme
a base de pitons i puntes de pitons.
En resum: un bon indret per fer pràc
tiques, amb una bona marxa d'aproxi
mació i soledat garantida.



Fitxa tècnica

La serra Pedregosa és la part del Cadí

que resta dins de la comarca del Ber

guedà i que es localitza entre el mas

sís del Pedraforca, al sud, i la muralla

principal de la serra del Cadí, en el seu

sector pic de Costa Cabirolera - serra

de Corti Is, al nord. t'altitud màxima de
la serra és de 2.451 metres, si bé no

té cap cim ben definit, ja que és una

llarga cadena amb cotes força difumi

nades.

Accés: caldrà prendre com a punt de

partida per a la marxa d'aproximació
el mirador de Gresolet, situat a 1.567

metres d'altitud, on conclou la carrete

ra asfaltada procedent des de Saldes.

Aproximació: cal prendre la llarga pis
ta que flanqueja vers a l'oest sota l'im

pressionant paret nord del Pedraforca
fins arribar al Collell (1.845 m). Segui
rem la pista vers al nord-est fins a la bi

furcació del coll de les Bassotes (1.873
m). Pujarem per la pista secundària que
neix a l'esquerra, en sentit ascendent, i

que té marques de pintura del PR C-124

(blanques i grogues). La pista puja en

ziga-zaga pel vessant sud. En arribar

a l'aresta veurem una gran fita que ens

indica l'indret on caldrà travessar la ca

rena per davallar pel vessant oposat.
A mesura que anem baixant vers a la

Soledat blanca, blanca soledat

coma de Cortils ens situem sota la pa
ret que desitgem escalar. S'ha de cal
cular 3 h 30 min de marxa.

On dormir: Hi ha tres possibilitats, fer

tota la marxa, escalada i descens en el

dia (llavors serà més còmode dormir al

refugi Estasen o a Can Quelemí - Sal

des); o bé fer nit en la zona de prats si
tuada més enllà de coll de les Bassotes,
just quan comença la pujada forta vers

a la serra Pedregosa (alternativa molt
bona a la primavera), o la tercera, si vo

lem fer més d'una jornada seguida d'es

calada, seria la de dormir a la cabana
de pastors de Corti Is, situada al nord del
vessant nord on hi ha les vies.

Descens: seguir la fàcil aresta vers

l'oest en sentit descendent fins. a retro
bar les nostres petjades i desfer el camí

d'aproximació en la seva integritat fins al
mirador del Gresolet. Hem de calcular
una mica més de 2 h 30 min.

Època aconsellable: de principis de fe
brer a mitjans d'abril.

Les vies existents i/o divulgades
1- Corredor 6 de maig
Recorregut / dificultat: 220 m. Mitjana de 45°; màxima de 60° mixte.

2- Corredor dels Berguedans
Recorregut / dificultat: 200 m. Mitjana de 45°-50°; màxima de 60° mixte.

3- Via Fanatik - Crestas

Recorregut / dificultat: 180 m. Mitjana de 50°; màxima de 60° y M4+.

4- Canal Fàcil

Recorregut / dificultat: 160 m. Mitjana de 40°-45°; màxima de 60° (sortida directa)
o 50º-IIº (sortida de l'esquerra).

5- Goulotte Scotland in color

Recorregut / dificultat: 140 m. Mitjana de 50°; màxima de 65° mixte.

6- Goulotte Diamir

Recorregut / dificultat: 140 m. Mitjana de 50°; màxima de 65° mixte.

7 - Xemeneia Peleona

Recorregut / dificultat: 100 m. Canal fàcil (40°) durant 50 m i la resta un llarg difícil

(M5+).

8- Canaló del Curset

Recorregut / dificultat: mitjana de 40°-45°; màxima de 50° i M3.

Totes aquestes vies han estat escalades a l'hivern - primavera de12010, per Pako
Sànchez (alies Pako Crestas) i Jordi Villamayor.

Més informació: http://www.pakocrestas.com/mis-vias-de-escalada/ i a la guia de

Corredores del Pirineo: Cerdanya - Cadí - Pedraforca, editada per Desnivel. Any
2011.
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Text de Pep Mayolas i Miquel Sora

Fotografies de Pep Mayolas

QUATRE FERRADEt I
UN cAMÍ EQUIPAT

r
ù

�//////////////////////////////////�

Les vies ferrades tenen molt bona salut
a casa nostra. En els darrers anys ha

augmentat considerablement el número
de practicants i, al mateix temps, s'han

anat equipant nous itineraris que ofe
reixen una ampla gama de possibilitats
des dels recorreguts més agosarats i

esportius, fins a itineraris molt equipats
que permeten una primera aproximació
còmode a la vertical. Aquesta aparent
facilitat ens pot fer pensar que l'accés a

aquests itineraris és apte per a tothom
sense coneixements tècnics de mun

tanya. Aquesta visió està molt lluny del
nostre posicionament.

Per a nosaltres és obvi que les vies
ferrades només es poden entendre i

interpretar des d'una perspectiva mun

tanyenca. I això és així tant pel que fa

a la seva història, com pel que fa al seu

futur i evolució. El primer aspecte fa re

ferència al fet què malgrat que les vies
ferrades han estat les últimes a arribar,
en cap cas són alienes a la història de
la muntanya i de l'escalada. Els inicis de

l'alpinisme i els dels recorreguts equi
pats coincideixen plenament. Aquests
itineraris no només són molt presents
en molts massissos de casa nostra des
de fa segles (Montserrat, Sant Llorenç
del Munt, Montsant) sinó que s'estenen

en totes les cultures com a forma lògica
d'atacar el món vertical.

El segon aspecte fa referència a la neces

sitat què els practicants d'aquest esport,
vinguin a no del món de la muntanya,
tinguin els coneixements i la formació
necessària dins l'àmbit dels esports de

muntanya, amb el coneixement de tècni

ques de l'escalada i l'alpinisme, impres
cindibles per millorar el nivell esportiu i fer
ferrades amb garanties.

Us proposem una volta per les 4 demar
cacions catalanes i l:A.ragó oriental (terra
de pas habitual dels muntanyencs cata-

20 excursionisme
366

Progressant pel tram original de les roques d'Empalomar

lans) mitjançant 4 vies ferrades equipa
des en els darrers anys i un camí equipat
poc conegut, que ens permeten copsar
un xic la bona salut d'aquesta activitat

a casa nostra. A la proposta hi incloem

tres vies de dificultat mitjana-baixa i una

via de dificultat alta. Totes elles molt ben

equipades i disponibles per gaudir. Estan
muntades en zones de gran bellesa na

tural i paisatgística ens permeten visitar
a més llocs magnífics com 1:A.lt Bergue
dà, Núria, Prades a Montrebei.

BARCELONA

ROQUEt D'EMPALOMAR
D+

Un itinerari equipat fa poc a les proxi
mitats de la població de Vallcebre, als

estreps de la serra d'Ensija. Es tracta

d'una via ferrada molt ben equipada i

que presenta passatges atlètics i aeris.
Es pot recomanar a principiants acom

panyats d'alguna persona experta. Molt
adient pels amants dels grans paisatges
i per omplir un matí. En el moment de

l'edició d'aquest número de la revista,
la popular via ferrada de Vallcebre s'ha

allargat amb un nou sector que s'inicia

al final del recorregut original. Es tracta

d'un nou tram més curt, poc difícil, i amb
un pont. També s'ha obert una nova via a

la paret oposada més exigent, a nivell fí

sic, pels seus diversos trams desplomats
que arriben fins a l'MD.

ITINERARI

Durada total (incloent aproximació i

descens): 1h 20min
Comencem la pujada per un mur for-ça
vertical. Quan acaba, girem totalment a

la dreta, per uns taulons de fusta des
tinats a evitar l'erosió del pas dels fer
ratistes. Ara entrem en el pas més es

pectacular de la via: un flanqueig un pèl
desplomat que ens farà tibar una mica

de braços. Sortim del flanqueig per un

altre mur vertical que acaba en una di

agonal cap a l'esquerra. Quan s'acaba,
trobem un petit pont de fusta que ens

acosta de nou a la paret. Per uns darrers
murets arribem al cim del turó de les Ro

ques d'Empalomar.
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Garriga i Martí, Pasqual, Ort/es - Ceveda/e, grans espais,
361: 8-12

Garriga i Martí, Pasqual, La Mo/ina acull e/s campionats de/ món
del snowboard FIS 2011, 361: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Mireia Miró campiona del món d'esquí
de muntanya, 361: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Finestrelles i Pic de Núria

(2.828 m) i (2.771 m), 361: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic d'Estaragne i Pic de Campbieil
(3.006 m) i (3.173 m), 361: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Moixeró, pel coll de la Cabrera (2.091 m),
362: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, El Montclar (948 m), 362: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Erhard Loretan (1959-2011) mor un dels

grans, 363: 35

Garriga i Martí, Pasqual, Pic dels Tres Consellers i Turon de
Néouvielle (3.039 m) i (3.035 m), 363: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Dent de Llardana (3.094 m),
363: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, El farell a el pic del Vent, per la ruta dels

Ermitans, 364: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pics de Clarabide i Gias (3.020 m) i

(3.011 m), 364: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Penyagolosa, viatge al passat,
365: 12-17

Garriga i Martí, Pasqual, La UEC presenta a la 10ena Fira del

Llibre de Muntanya a l'Esquirol, 365: 35

Garriga i Martí, Pasqual, La Mola per /a canal de Santa Angès
(1.104 m), 365: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Creueta (2.064 m), Pleta Roja
(2.025 m) i Pedra Picada (2.006 m), 365: 37-38

Gasull i Roig, Bernat, El misteri de les creus gravades al camí ral
de Tor a Norís, 363: 10-12

Gel, Carles, Etna, allà on la neu troba el foc, 356: 4-8

Gel, Carles, El massís del Toubkal, alpinisme i aventura en el cor

de l'Aties, 357: 12-17

Gel, Carles, El blanc infinit, la travessa de Grenlàndia amb esquís,
359: 10-13

Gel, Carles, Raquetes pels Pirineus Orientals, 360: 14-17

Gel, Carles, Neu i glaç als Pirineus Orientals, corredors

d'iniciació, 361: 18-23

Gel, Carles, Grans clàssiques dels Pirineus, muntanyes en estat

pur, 363: 4-9

Gel, Carles, Muntanyes seductores, La Forcanada i el Pic de

Vallhiberna, 364: 15-19

Gel, Carles, Pirineus a l'hivern, grans talaies de Catalunya amb

esquís, 365: 18-22

Gili Farrés, Antoní-Joan, V Competició popular d'escalada inter

UEC's, 355: 34

Gili Farrés, Antoni-Joan, Caminada Popular Inter UEC's, 362: 34

González Domínguez, Pilar, Dues grans clàssiques: la Silveretta,
Chamonix Zermatt, 360: 18-24

Guasch i Murtra, Joan, La Senda de Camille, 360: 25-29

Ilger, Arno, L'habilitat de/ moviment, 361: 35

Ilger, Arno, Consells per fer escalada a vista, 362: 31

Janeras i Casanova, Marc, El Ripollès, territori i paisatge, 353: 39

Janeras i Casanova, Marc, Conèixer els núvols, El parc Natural

de Montserrat, 354: 39

Janeras i Casanova, Marc, Volta al Parc d'Aigüestortes, A peu
pel Pirineu català, En BITpel Pirineu català, 354: 39

Jan eras i Casanova, Marc, Montsant. Parc natural, El Gaià,
Muntanyes de Prades, Serra de l'Albera, Les Gavarres, 355: 39

Jan eras i Casanova, Marc, Crestas Pirenaicas. Pirineo central

vol.2, 355: 39

Janeras i Casanova, Marc, Noguera, Ribera d'Ebre, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, Guia dels bolets per a nois i noies,
Guia d'arbres per a nois i noies, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, A peu per l'Alta Garrotxa, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, Terres de l'Ebre, vida i colors;
Els Pirineus de cap a cap - 50 etapes, 357: 39

Janeras i Casanova, Marc, Conjunció de muntanyisme i vida,
357:39

Janeras i Casanova, Marc, El camí català de Sant Jaume, 357: 39

Janeras i Casanova, Marc, L'alt Solsonès, rases i cims; Serres de

Cardó, del Boix i del coll de l'Alba, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, Barcelonès, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, La glacera de l'Aneto, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, Primera guia del boletaire, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Bèsties i bestioles, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Pel Matarranya en BIT; La vall del

Fluvià en BIT, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Patrimoni rural i pedra seca;
Excursions per la història de Catalunya, 362: 39

Janeras i Casanova, Marc, El/libre dels camins, 362: 39

Janeras i Casanova, Marc, Pirineu, 50 excursions als llacs més

emblemàtics, 363: 39

Janeras i Casanova, Marc, El llop i els humans, 363: 39

Janeras i Casanova, Marc, Lecciones exprés para guerreros de la

roca, 364: 39

Janeras i Casanova, Marc, El arte de sobrevivir, relatos entre la

vida y la muerte, 364: 39

Junta de la UEC, Aniversaris a la UEC, 356: 35

Juvé, Isidre; Peris, Zaida, E/ desert del Namib en bicicleta,
TransNamib'08, 355: 16-20

Juvé, Isidre; Peris, Zaida, Cambodja, en bicicleta pel país deis

Khmers, 364: 26-30

Llovet, Toni, Ruta del Califato en BIT, un viatge per AI-Andalus 5

segles després, 355: 22-30

Llovet, Toni, III Jornades de Cicloturisme i Caminar a Pineda de

Mar, 364: 34

Llovet, Toni; Saleta, Xavier, Una volta en BIT per l'Anoia, 365: 24-28

Martínez i Hidalgo, Eduard, Collado de los Horcados rojos, Picos
de Europa, 357: 8-11

Martínez i Hidalgo, Eduard, El Parc Natural d'Urkiola, ascensió a

l'Anboto, 361: 27-29

Martínez i Hidalgo, Eduard Passejades pel sud d'Anglaterra
365: 8-11

Martínez i Hidalgo, Eduard, Còrsega aproximacions al GR-20,
354: 28-31

Mas Palacios, Albert, La protecció d'espais naturals, orígens i

evolució, 364: 4-9

Mayolas, Pep, 850 km en BIT pel Níger i el país Dogon, Camins

del Sahel, 364: 20-25

Navarri i Ginesta, Jordi, El Verdaguer que jo vaig conèixer, 358: 4-7

Ollé Marrasé, JordiAlta, Via 1, entre el Mont Blanc i el Cerví,
363: 24-27

Orcau, Ramon, Constantinoble, capital de l'imperi romà d'orient,
363: 28-31

Pascual, Ramon, Darrers mots des d'on no voldria haver arribat,
357: 28-31



Pascual, Ramon, 25è aniversari de la primera ascenció catalana a

l'Everest, 359: 14-15

Peidro i Rami, Eliseu, Matí de Nadal, itinerari romànic, 359: 28-30

Peidro i Rami, Eliseu, Arquitectura romànica religiosa del

Berguedà, 365: 29-31

Plataforma Salvem la Molina, Un camp de futbol en un

abocament i/·legal, 355: 34

Puig i Puig, Marcel, La serra de l'Obac parenta pobra?,
357: 18-23

Puig i Puig, Marcel, El camí ral un passeig per la història,
357: 24-26

Redacció, Començar un cop més, 354: 3

Redacció, No tot és neu, 355: 3

Redacció, Calendari d'Excursionisme 2011,355: 34

Redacció, Neu i bicicletas, 356: 3

Redacció, Lleida farà el2012 els Sky Games, 356: 34

Redacció, Daniel Casalprim acaba la Carrera de la Pau, 356: 34

Redacció, Termini per al calendari 2011,356: 35

Redacció, Motxil/es a punt, 357: 3

Redacció, Quiosc.cat, 357: 35

Redacció, Què Déu ens doni un bon son, 358: 3

Redacció, Prova pilot per dotar d'internet de banda ampla els

refugis d'alta muntanya, 358: 34

Redacció, Del cim a la plana per acabar el 2010, 359: 3

Redacció, Redescobrir els refugis, 360: 3

Redacció, De la neu als volcans, 361: 3

Redacció, Fotografies per al calendari Excursionisme 2012,
361:35

Redacció, Amb més a menys diners, 362: 3

Redacció, De cara a l'estiu, 363: 3

Redacció, Concurs per la plaça de guarda del refugi "Pepito
Anguera", 363: 34

Redacció, Un curs ple de reptes, 364: 3

Redacció, Josep Ramon de Ros Fortuny (UEC Horta) completa el

repte dels "100 cims" de la UEC, 364: 34

Redacció, Artie/es inèdits, 365: 3

Redacció, Primera jornada UEC introducció a la seguretat a la

muntanya, 365: 34

Redacció, 29è Festival Unim de Cinema de Muntanya, 365: 34

Redacció, Inauguració del Congrés a Lleida 100 anys
d'excursionisme, 365: 35

Redacció, Mor Walter Bonatti (Itàlia 1930- 2011), 365: 36

Ribas, Josep, 37 reunión y Marcha Nacional de Montañeros

Veteranos, 360: 34

Saleta, Xavier, Camins occitans, ruta BTT de la val/ d'Aran al

Mediterrani, 361: 4-7

Saleta, Xavier, Pic Rouge de Bassiès (2.676 m), 362: 30

Sànchez Panadès, FrancescDamavand la muntanya sense alè,
sastre de Pèrsia, 354: 4-9

Sànchez Panadès, Francesc, La muntanya de marbre, Marmolejo
6.110 m, 358: 28-31

Sánchez, Pako, Caracremada, la ruta del prepirineu català,
363: 19-23

Sauret, Pere, Caminant vers la societat de la informació, 354: 3

Sauret, Pere, Imprudents!, 355: 3

Sauret, Pere, L'excursionisme, acció social, 356: 3

Sauret, Pere, Homenatge a l'anhel dels 8.000 metres, 357: 3

Sauret, Pere, Ludàlic benvingut!, 358: 3

Sauret, Pere, De l'Everest a l'excursionisme sostenible, 359: 3

Sauret, Pere, Gran Premi UEC - Grup Cordada 2011, 360: 3

Sauret, Pere, Desafia els teus límits, desafia la pobresa, 360: 35

Sauret, Pere, Excursionisme, 361: 3

Sauret, Pere, UECTurisme, 362: 3

Sauret, Pere, Reinventar la UEC, 363: 3

Sauret, Pere, Iniciar-se, 364: 3

Sauret, Pere, Seguretat a la muntanya, 365: 3

Soler, Eduard, Le Mont-Perdu el cim amagat, 354: 33

Soler, Eduard, Eiger, la muntanya mediàtica, 355: 33

Soler, Eduard, El Naranjo de Buines, conquesta patriòtica,
356:33

Soler, Eduard, Les Torres del Paine i els seus homes, 357: 33

Soler, Eduard, Mont Blanc l'altra història, 358: 33

Soler, Eduard, Jungfrau, la núvia de l'Oberland, 359: 33

Soler, Eduard, Marmolada, la reina de les Dolomites, 360: 33

Soler, Eduard, Grandes Jorasses, l'últim problema alpí 361: 33

Soler, Eduard, Monte Rosa, la muntanya d'en Leonardo, 362: 33

Soler, Eduard, Midi d'Ossau, el Cerví dels Pirineus, 363: 33

Soler, Eduard, Els Encantats, anunci dels Pirineus, 364: 33

Soler, Eduard, Txindoki el balcó de Guipúscoa, 365: 33

Soriana i Rubió, Ramon, Viatge sardanista a Síria i Jordània,
355: 12-15

Spoty, El dolmen de la Losa Mora 354: 40

Spoty, Torreta de l'Orri 355: 39

Spoty, Montserrat, 356: 40

Spoty, 4.000 alpins, 357: 40

Spoty, Escalada 358: 40

16-20Tarré i Olaiz, Jardina, L'escaladora basca Edurne Pasaban,
primera dona dels 14 vuitmils, 359: 34

Tarré i Olaiz, Jardina, 20 excursions a peu pel voltant de

Barcelona, en transport públic, 365: 39

Tarré i Olaiz, Jardina, Montañas de una vida, 365: 39

Tarré i Olaiz, Jardina; Montàner, Josep M., Les Cinque Terre, 5

pobles per al senderisme sostenible a Itàlia, 359: 4-9

Tirada, Lluís, Recuperant vies a Montserrat, Torrent Fondo i
Santa Caterina, 360: 30-31

UEC agrupació esportiva, Els avantatges de ser sacia de la UEC,
363:34

Vidal Ribas, Ignasi Via ferrada dels Tossal de Miravet, 361: 30-31

Vidal, Ignasi, Via ferrada de les Roques de l'Empalomar,
354: 21-23

Vives i Teixidó, Joan M., Reivindicar el Delta del Llobregat amb

BIT, un recorregut de Martorel/ al mar, 356: 24-26

Vives i Teixidó, Joan M., Alfons de Ros Fortuny, el primer "100

cims", 357: 34

Vives i Teixidó, Joan M., Itinerari marató i mitja marató parc de

col/serola, 359: 35

Vives i Teixidó, Joan M., La sèquia de Manresa un canal medieval

amb BTT, 360: 10-13

Vives i Teixidó, Joan M., Vies ferrades, recorreguts i passos
equipats, 361: 39

Vives i Teixidó, Joan M., Un bocí d'història a través dels

banderins, 362: 26-29

Vives i Teixidó, Joan M., Córrer a morir, Kílian Jornet, 362: 34

Vives i Teixidó, Joan M., El Bosc senderista de col/ Cardús,
363: 14-18

Vocalia de refugis, A tots els socis, sòcies i simpatitzants, 362: 34



índex per seccions i activitats

Activa't ========::::::1

Vidal, Ignasi, Via ferrada de les Roques de l'Empalomar,
354: 21-23

Alpinisme ¡¡;:¡;¡;¡;¡;;;:;;;;;;;;;;:;;;;::;;;:::=::;::::::::::==::.

Gel, Carles, El massís del Toubkal, alpinisme i aventura en el cor

de l'AtIes, 357: 12-17

Gel, Carles, Neu i glaç als Pirineus Orientals, corredors

d'iniciació, 361: 18-23

Gel, Carles, Grans clàssiques dels Pirineus, muntanyes en estat

pur, 363: 4-9

BIT ------==========-..:==::.......::=1

Badenas, Víctor, Pedals d'Occitània, boscos de somni, itineraris

escollits, 356: 12-17

Batlle, Joan; Calafell, Carme, Pirinés Èpic Trail, 361: 24-25

Clavería, Guillem, La Molina, Rebost, Puigcercós, Mas del Tronc i

Caro en bicicleta, 360: 4-8

Juvé, Isidre; Peris, Zaida, El desert del Namib en bicicleta,
TransNamib'08, 355: 16-20

Juvé, Isidre; Peris, Zaida, Cambodja, en bicicleta pel país deIs

Khmers, 364: 26-30

Llovet, Toni, Ruta del Califato en BIT, un viatge per AI-Andalus 5

segles després, 355: 22-30

Llovet, Toni; Saleta, Xavier, Una volta en BIT per l'Anoia,
365: 24-28

Mayolas, Pep, 850 km en BIT pel Níger i el país Dogon, Camins
del Sahel, 364: 20-25

Saleta, Xavier, Camins occitans, ruta BIT de la vall d'Aran al

Mediterrani, 361: 4-7

Vives i Teixidó, Joan M., Reivindicar el Delta del Llobregat amb

BIT, un recorregut de Martorell al mar, 356: 24-26

Vives i Teixidó, Joan M., La sèquia de Manresa un canal medieval
amb BIT, 360: 10-13

Concursionisme :c:======�

Catasús Cols, Lluís, Picos de Europa, 359: 40

Catasús Cols, Lluís, Refugis, 360: 40

Catasús Cols, Lluís, Esquí, 361: 40

Catasús Cols, Lluís, Pedraforca, 362: 40

Catasús Cols, Lluís, Ports de Beseit, 363: 40

Catasús Cols, Lluís, Vall de Núria, 364: 40

Catasús Cols, Lluís, Sierra nevada, 365: 40

Spoty, El dolmen de la Losa Mora, 354: 40

Spoty, Torreta de l'Orri, 355: 39

Spoty, Montserrat, 356: 40

Spoty, 4.000 alpins, 357: 40

Spoty, Escalada, 358: 40

Editorial ========:::::J

Sauret, Pere, Caminant vers la societat de la informació, 354: 3

Sauret, Pere, Imprudents!, 355: 3

Sauret, Pere, L'excursionisme, acció social, 356: 3

Sauret, Pere, Homenatge a l'anhel dels 8.000 metres, 357: 3

Sauret, Pere, Ludàlic benvingut!, 358: 3

Sauret, Pere, De l'Everest a l'excursionisme sostenible, 359: 3

Sauret, Pere, Gran Premi UEC - Grup Cordada 2011,360: 3

Sauret, Pere, Excursionisme, 361: 3

Sauret, Pere, UECTurisme, 362: 3

Sauret, Pere, Reinventar la UEC, 363: 3

Sauret, Pere, Iniciar-se, 364: 3

Sauret, Pere, Seguretat a la muntanya, 365: 3

Editorial sumari ========:=::1

Redacció, Començar un cop més, 354: 3

Redacció, No tot és neu, 355: 3

Redacció, Neu i bicicletas, 356: 3

Redacció, Motxilles a punt, 357: 3

Redacció, Què Déu ens doni un bon son, 358: 3

Redacció, Del cim a la plana per acabar el 2010, 359: 3

Redacció, Redescobrir els refugis, 360: 3

Redacció, De la neu als volcans, 361: 3

Redacció, Amb més a menys diners, 362: 3

Redacció, De cara a l'estiu, 363: 3

Redacció, Un curs ple de reptes, 364: 3

Redacció, Articles inèdits, 365: 3

Escalada =;;;;;;;;;;======:1

Blasi, Roberto, Perfecciona la teva escalada, 356: 9-11

Ilger, Arno, L'habilitat del moviment, 361: 35

Ilger, Arno, Consells per fer escalada a vista, 362: 31

Tirado, Lluís, Recuperant vies a Montserrat, Torrent Fondo i

Santa Caterina, 360: 30-31

Ficció literària m::::::::::::;;::::;;;::::;;;:;:;;;===_

Pascual, Ramon, Darrers mots des d'on no voldria haver arribat,
357: 28-31

Fitxa alpinisme ==========-=::::::t

Garriga i Martí, Pasqual, Campirme i Tuca de la Cima (2.633 m) i

(2.453 m), 354: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Canal Amagada al Puig de Quer
(2.546 m), 355: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Cresta Peiraforca i Roc Colom (2.647 m)
i (2.686 m), 357: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Posets per l'aresta de los Veteranos

(3.375 m), 357: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Montpius (2.267 m), 360: 37-38

Fitxa esquí
Garriga i Martí, Pasqual, Taga (2.038 m), 354: 37�38

Garriga i Martí, Pasqual, El Bony Negre (2.713 m), 354: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Bony de la Redonda i Cap de Raspes
Raies (2.630 m) i (2.781 m), 355: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic d'Alba (3.107 m), 355: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Finestrelles i Pic de Núria

(2.828 m) i (2.771 m), 361: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic d'Estaragne i Pic de Campbieil
(3.006 m) i (3.173 m), 361: 37-38



Fitxa raquetes ===============

Garriga i Martí, Pasqual, Pedra dels Tres Bisbats (1.899 m),
359: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Planas (1.638 m), 360: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Creueta (2.064 m), Pleta Roja
(2.025 m) i Pedra Picada (2.006 m), 365: 37-38

Fitxa senderisme £===========,;;::;;::1

Garriga i Martí, Pasqual, Mirador de los Buitres, 356: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Una volta pel Mascún, 356: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Saldaguda i serra de Picancel (1.168 m),
356: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Mesa de los tres Reyes i la Tabla

(2.448 m) i (2.423 m), 357: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Virgen de la Peña, 358: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Punta Fulsa (2.865 m), 358: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Els grans masos del Garraf, 358: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, El Castel/at, 359: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Salòria i Bony de Trescul

(2.789 m) i (2.405 m), 359: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Moixeró, pel col/ de la Cabrera

(2.091 m), 362: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, El Montclar (948 m), 362: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pic dels Tres Consel/ers i Turon de
Néouviel/e (3.039 m) i (3.035 m), 363: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Dent de Llardana (3.094 m),
363: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, El farel/ a el pic del Vent, per la ruta dels

Ermitans, 364: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, Pics de Clarabide i Gias (3.020 m) i

(3.011 m), 364: 37-38

Garriga i Martí, Pasqual, La Mola per la canal de Santa Angès
(1.104 m), 365: 37-38

Llengua i muntanya

Arnau, Concepció Duatló, triatló, tetratló ... , 355: 35

Arnau, Concepció Les lesions dels peus, 357: 35

Arnau, Concepció Diccionaris de l'esport, 359: 35

Arnau, Concepció Coses del cos, 360: 36

Arnau, Concepció Vocabulari d'esports d'hivern, 361: 36

Arnau, Concepció Per gaudir de la bicicleta de muntanya, 362: 35

Arnau, Concepció Modalitats d'escalada, 363: 35

Arnau, Concepció Nova eina digital, 364: 35

Arnau, Concepció Les lesions en els esports d'hivern, 365: 36

Boter de Palau, Ramon, Per què hi ha tants topònims
monosit-tebics a la Cerdanya?, 354: 35

Boter de Palau, Ramon, Conceptes de glaciologia, primera part,
356:35

Boter de Palau, Ramon, Conceptes de glaciologia, segona part,
358:35

Notícies i activitats ==========:::1

Boter de Palau, Ramon, Acte institucional del 75è aniversari de la
UEC de Mataró, 357: 34

FEEC, Convocat ell Premi Literari "100 cims", 354: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Mor Tomaz Humar al Lantang Lirung
(1969-2009),354: 35

Garriga i Martí, Pasqual, Hivern tràgic als Pirineus, 355: 35

Garriga i Martí, Pasqual, gena Fira del Llibre, Caminada Sents

Montserrat, Ampliació refugi de Val/ferrera, 359: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Presentat ell/ibre Temps de neu,
25 anys, 360: 35

Garriga i Martí, Pasqual, La Molina acul/ els campionats del món

del snowboard FIS 2011,361: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Mireia Miró campiona del món d'esquí
de muntanya, 361: 34

Garriga i Martí, Pasqual, Erhard Loretan (1959-2011) mor un dels

grans, 363: 35

Garriga i Martí, Pasqual, La UEC presenta a la 10ena Fira del

Llibre de Muntanya a l'Esquirol, 365: 35

Gili Farrés, Antoni-Joan, V Competició popular d'escalada inter

UEC's, 355: 34

Gili Farrés, Antoni-Joan, Caminada Popular Inter UEC's, 362: 34

Junta de la UEC, Aniversaris a la UEC, 356: 35

Llovet, Toni, 11/ Jornades de Cicloturisme i Caminar a Pineda de

Mar, 364: 34

Plataforma Salvem la Molina, Un camp de futbol en un

abocament il·legal, 355: 34

Redacció, Calendari d'Excursionisme 2011, 355: 34

Redacció, Lleida farà el2012 els Sky Games, 356: 34

Redacció, Daniel Casalprim acaba la Carrera de la Pau, 356: 34

Redacció, Termini per al calendari 2011, 356: 35

Redacció, Quiosc.cat, 357: 35

Redacció, Prova pilot per dotar d'internet de banda ampla els

refugis d'alta muntanya, 358: 34

Redacció, Fotografies per al calendari Excursionisme 2012

361:35
-,

Redacció, Concurs per la plaça de guarda del refugi "Pepito
Anguera", 363: 34

Redacció, Josep Ramon de Ros Fortuny (UEC Horta) completa el

repte dels "100 cims" de la UEC, 364: 34

Redacció, Primera jornada UEC introducció a la seguretat a la

muntanya, 365: 34

Redacció, 29è Festival Unim de Cinema de Muntanya, 365: 34

Redacció, Inauguració del Congrés a Lleida 100 anys
d'excursionisme, 365: 35

Redacció, Mor Walter Bonatti (Itàlia 1930- 2011),365: 36

Ribas, Josep, 37 reunión y Marcha Nacional de Montañeros

Veteranos, 360: 34

Sauret, Pere, Desafia els teus límits, desafia la pobresa, 360: 35

Tarré i Olaiz, Jordina, L'escaladora basca Edurne Pasaban

primera dona dels 14 vuitmils, 359: 34
'

UEC agrupació esportiva, Els avantatges de ser sacia de la UEC,
363:34

Vives i Teixidó, Joan M., Alfons de Ros Fortuny, el primer
"100 cims", 357: 34

Vives i Teixidó, Joan M., Itinerari marató i mitja marató parc de

col/serola, 359: 35

Vives i Teixidó, Joan M., Córrer a morir, Kílian Jornet, 362: 34

Vocalia de refugis, A tots els socis, sòcies i simptatitzants,
362:34

Novetats editorials m:::!==========:-.

Janeras i Casanova, Marc, Conèixer els núvols El parc Natural

de Montserrat, 354: 39
s

Janeras i Casanova, Marc, Volta al Pare d'Aigüestortes, A peu

pel Pirineu català, En BIT pel Pirineu català, 354: 39

Janeras i Casanova, Marc, Montsant. Parc natural, El Gaià,
Muntanyes de Prades, Serra de l'Albera, Les Gavarres, 355: 39

Janeras i Casanova, Marc, Crestas Pirenaicas. Pirineo central

vol.2, 355: 39

Janeras i Casanova, Marc, Noguera, Ribera d'Ebre, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, Guia dels bolets per a nois i noies,
Guia d'arbres per a nois i noies, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, A peu per l'Alta Garrotxa, 356: 39

Janeras i Casanova, Marc, Terres de l'Ebre, vida i colors;



Els Pirineus de cap a cap - 50 etapes, 357: 39

Janeras i Casanova, Marc, Conjunció de muntanyisme i vida,
357:39

Janeras i Casanova, Marc, El cerni català de Sant Jaume, 357: 39

Janeras i Casanova, Marc, L'alt Solsonès, rases i cims; Serres de

Cardó, del Boix i del coll de l'Alba, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, Barcelonès, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, La glacera de l'Aneto, 358: 39

Janeras i Casanova, Marc, Primera guia del boletaire, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Bèsties i bestioles, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Pel Matarranya en BIT; La vall del

Fluvià en BTT, 360: 39

Janeras i Casanova, Marc, Patrimoni rural i pedra seca;
Excursions per la història de Catalunya, 362: 39

Janeras i Casanova, Marc, Eillibre dels camins, 362: 39

Janeras i Casanova, Marc, Pirineu, 50 excursions als llacs més

emblemàtics, 363: 39

Janeras i Casanova, Marc, Eillop i els humans, 363: 39

Janeras i Casanova, Marc, Lecciones exprés para guerreros de la

roca, 364: 39

Janeras i Casanova, Marc, El arte de sobrevivir, relatos entre la

vida y la muerte, 364: 39

Tarré i Olaiz, Jardina, 20 excursions a peu pel voltant de

Barcelona, en transport públic, 365: 39

Tarré i Olaiz, Jordina, Montañas de una vida, 365: 39

Vives i Teixidó, Joan M., Vies ferrades, recorreguts i passos
equipats, 361: 39

Reportatge ........====================�====�

Gasull i Roig, Bernat, El misteri de les creus gravades al cemt ral

de Tor a Norîs, 363: 10-12

Vives i Teixidó, Joan M., El Bosc senderista de coll Cardús,
363: 14-18

Reportatge cultural ..........__�==============::I

Orcau, Ramon, Constantinoble, capital de l'imperi romà d'orient,
363: 28-31

Reportatge històric .........._¡¡¡:¡¡¡¡=========:r

Navarri i Ginesta, Jordi, El Verdaguer que jo vaig conèixer,
358: 4-7

Vives i Teixidó, Joan M., Un boci d'història a través dels

banderins, 362: 26-29

Reportatge natura

Camins, Jordi, Glaceres dels Pirineus el timit de l'extinció,
364: 10-14

Mas Palacios, Albert, La protecció d'espais naturals, orrgens i

evolució, 364: 4-9

Reportatge salut

Estivill, Eduard, Dormir bé a la muntanya, 358: 24-26

Reportatge territori ....... =========::::t

Depana, Camins vius, 358: 12-14

Retalls de muntanya .. ::::::::::::::::::::::::1

Soler, Eduard, Le Mont-Perdu el cim amagat, 354: 33

Sorer, Eduard, Eiger, la muntanya mediàtica, 355: 33

Soler, Eduard, El Naranjo de Buines, conquesta patriòtica,
356:33

Soler, Eduard, Les Torres del Paine i els seus homes, 357: 33

Soler, Eduard, Mont Blanc l'altra història, 358: 33

Soler, Eduard, Jungfrau, la núvia de l'Oberland, 359: 33

Soler, Eduard, Marmolada, la reina de les Dolomites, 360: 33

Soler, Eduard, Grandes Jorasses, l'últim problema eli», 361: 33

Soler, Eduard, Monte Rosa, la muntanya d'en Leonardo, 362: 33

Soler, Eduard, Midi d'Ossau, el Cervi deis Pirineus, 363: 33

Soler, Eduard, Els Encantats, anunci dels Pirineus, 364: 33

Soler, Eduard, Txindoki el balcó de Guipúscoa, 365: 33

Romànic ......._c==========-====:r

Peidro i Rami, Eliseu, Mati de Nadal, itinereri romànic, 359: 28-30

Peidro i Rami, Eliseu, Arquitectura romànica religiosa del

Berguedà, 365: 29-31

Senderisme

Albet, Gemma, Rutallitoral del Parc Nacional de Timanfaya,
361: 14-16

Barniol, Xavier; Megias, Laura, La ruta dels 400 anys, una ruta

per fer història, 362: 4-9

Carull, Daniel, La culminació d'un doble repte, 365: 4-7

Cunill, Jordi, Gisclareny, caminada popular 09 354: 24-27

Dies i Moratilla, Ignasi, Cerni de Cavalls de Menorca ... per fi!,
357: 4-7

Domènech i Escofet, Joan, A la recerca de pins monumentals,
rutesl al Montagut d'Ancosa i a la Talaia del Montmell, 355: 4-11

Martínez i Hidalgo, Eduard, Collado de los Horcados rojos, Picos
de Europa, 357: 8-11

Martínez i Hidalgo, Eduard, El Parc Natural d'Urkiole, ascensió a

I'Anboto, 361: 27-29

Martínez i Hidalgo, Eduard, Passejades pel sud d'Anglaterra,
365: 8-11

Martinez, Eduard, Còrsega aproximacions al GR-20, 354: 28-31

Pascual, Ramon, 25è aniversari de la primera ascenció catalana a

l'Everest, 359: 14-15

Puig i Puig, Marcel, La serra de l'Obac parenta pobra?,
357: 18-23

Puig i Puig, Marcel, El cerni ral un passeig per la història,
357: 24-26

Saleta, Xavier, Pic Rouge de Bassiès (2.676 m), 362: 30

Sánchez, Pako, Caracremada, la ruta del prepirineu català,
363: 19-23

Tarré i Olaiz, Jordina; Montaner, Josep M., Les Cinque Terre, 5

pobles per al senderisme sostenible a Itàlia, 359: 4-9

SMS muntanya

Canales, Manel, Annie, Peck a la muntanya millor pantalons que

faldilles, 354: 32

Canales, Manel, Henri Brulie, seguint el comte per camins diffcils,
355:32

Canales, Manel, John Ball a per què hi ha revistes de muntanya,
357:32

Canales, Manel, Horace-Bénédict de Saussure a com fer el Mont

Blanc pujant les escales de casa, 359: 32

Canales, Manel, Vitaly Abalakov, l'amic dels friends, 360: 32

Canales, Manel, Paula Wiesinger, pujant s'arriba al sisè, 361: 32

Canales, Manel, Toussaint Lézat, sempre cal tenir un bon pla,
362:32

Canales, Manel, Platon de Tchihatcheff, 363: 32

Canales, Manel, Lous Robach, l'home de les 25.571 dents, 364: 32

Canales, Manel, Hugh Thomas Munro, el Munrobagger que per
ben poc no arribà a Munroist, 365: 32

Catasús Cols, Lluís, Ós bru, 354: 32



Catasús Cols, Lluís, Garrofer, 355: 32

Catasús Cols, Lluís, Daina, 356: 32

Catasús Cols, Lluís, Isard, 357: 32

Catasús Cols, Lluís, Figuera de moro, 358: 32

Catasús Cols, Lluís, Marmota alpina, 359: 32

Catasús Cols, Lluís, Caval/, 360: 32

Catasús Cols, Lluís, Cirerer, 361: 32

Catasús Cols, Lluís, Falcó, 362: 32

Catasús Cols, Lluís, Malva major, 363: 32

Catasús Cols, Lluís, Card o cardot carlinoide, 364: 32

Catasús Cols, Lluís, Vegetació de la platja a psamòfila, 365: 32

Travessa

Forcadell Berenguer, M.L1uïsa, Caminant per les muntanyes de

Bulgària, 354: 14-19

Ganges, Jaume; Bosch, Marta, Trisca Track Cadí, 358: 8-11

Garriga i Martí, Pasqual, Petita travessa per l'Airèja Oriental,
356: 18-23

Garriga i Martí, Pasqual, Penyagolosa, viatge al passat, 365: 12-17

Gel, Carles, Muntanyes seductores, La Forcanada i el Pic de

Val/hiberna, 364: 15-19

Guasch i Murtra, Joan, La Senda de Camil/e, 360: 25-29

Sànchez Panadès, Francesc, Damavand la muntanya sense alè,
sastre de Pèrsia, 354: 4-9

Travessa alpinisme
Escalada, Paloma, Els camins dels Annapurnes, 359: 16-23

Ferrer, Lluís, Kanja La, trekking al país tamang, 362: 14-25

Garriga i Martí, Pasqual, Trekkings a les fonts del Ganges,
358: 15-22

Ollé Marrasé, Jordi, Alta Via 1, entre el Mont Blanc i el Cerví,
363: 24-27

Sànchez Panadès, Francesc, La muntanya de marbre, Marmolejo
6.110 m, 358: 28-31

Travessa esquí =========::::::!I

Amela i Alerm, Andreu, Sant Jean d'Aulps, l'esquí alpí tranquil és

possible!, 356: 28-31

Garriga i Martí, Pasqual, Hivern al circ d'Ayous, 354: 10-13

Garriga i Martí, Pasqual, OrtIes - Cevedale, grans espais, 361: 8-12

Gel, Carles, Etna, al/à on la neu troba el foc, 356: 4-8

Gel, Carles, El blanc infinit, la travessa de Grenlàndia amb esquís,
359: 10-13

Gel, Carles, Pirineus a l'hivern, grans talaies de Catalunya amb

esquís, 365: 18-22

Travessa raquetes =======::1

Gel, Carles, Raquetes pels Pirineus Orientals, 360: 14-17

González Domínguez, Pilar, Dues grans clàssiques: la Silveretta,
Chamonix Zermatt, 360: 18-24

Via ferrada £========::::1

Amela i Alerm, Andreu, Daubenhorn, la gran ferrada suïssa,
359: 24-27

Amela i Alerm, Andreu, Jegihorn (3.206 m) una ferrada amb molt

d'ambient, 362: 10-12

Vidal Ribas, Ignasi, Via ferrada dels Tossal de Miravet, 361: 30-31

Viatge cultural

Soriano i Rubió, Ramon, Viatge sardanista a Síria i Jordània,
355: 12-15



Els Pènduls, el pas selectiu, a l'entrada de la Cast-Urquiza-Olmo

Roques d'Empalomar

Cast-Urquiza Olmo

Aproximació
Des de la carretera C-16, just després
del túnel passat el riu de Saldes, agafem
la carretera B-400 en direcció Saldes.
Abans d'arribar al quilòmetre 7, agafem
a l'esquerra la B-401, que en 3 quilòme
tres ens durà al poble de Vallcebre. Des

d'aquí, agafarem la petita carretera que,
en forra pujada, va en direcció la Creu de

Fumanya i els jaciments de petjades de
dinosaures. Després de superar un grau,
deixem una altra carretera a mà dreta

que ens portaria a la Pleta de la Vila i

arribem a una plana prop d'una unió de
torrents. Aquí trobem una esplanada per
deixar el nostre vehicle, al costat del pa
nell informatiu de la via ferrada. Creuem
el torrent i pugem per un corriol dins
d'un preciós bosc de pi roig. Deixem el
camí del Tabac a mà esquerra (opcio
nal per a fer la tornada) i arribem a un

collet dalt de la carena. Aquí arribarem

després del descens de la via ferrada.

Ara hem de baixar pel vessant oposat,

per una mena de canal que té algun pas
equipat amb cadenes, fins al peu de la
via. Plafó informatiu.

Tornada
Des del cim on acaba la via, baixem per
uns pendents molt drets i sovint enfan

gats. Llargs trams de cordés, cables i

cadenes ens ajudaran si el terra és moll.
Arribem al collet per on hem fet la puja
da. Podem tornar pel camí d'anada o pel
camí del Tabac, que dóna la volta al turó

que tenim més al nord.

LLEIDA

CAn-URQUIZA-OLMO
MD+
Extraordinària via ferrada, innovadora i

molt variada. Els seus autors, que ens

tenen acostumats a grans realitzacions,
han anat aquí un pas més enllà provant
amb nous materials i equipaments. Molt
aèria i ben equipada la via esdevé una

de les millors de Catalunya. Un diver
timent que no amaga la seva dificultat.

L:esperó de la Bandera es convertirà en

un dels millors trams de les ferrades ca

talanes. Imprescindible per a tot ferratis
ta militant.

ITINERARI
Durada total: 1 h 30 min

Recorregut de la part més aèria i vertical

de l'esperó de la Pertusa. La via s'inicia

a tocar mateix de l'aigua, amb un curiós

pas selectiu equipat amb petits barrots i

cadenes de protecció (Els Pènduls). Des

d'aquí ens endinsem en un món variat,
amb diverses solucions d'equipament
que obliguen a treballar als ferratistes.

Força sortides a roca natural, estranys
graons de cadenes, un petit desplom i

passos llargs ens porten al pont de Jem

be. A partir d'aquí comença el tram més

espectacular de la via. Un esperó ver

donià equipat amb graons i claus molt

excursionisme 21
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gruixuts. Passos llargs, encara que no

massa difícils i gran ambient. Cal se

nyalar que els mosquetons no entren

en aquests graons i, per tant, si hem de

parar a descansar haurem de preveure
una cinta. Aquest magnífic tram acaba
en una lleixa abans dels dos desploms
finals. El primer és el més contundent i
difícil. Tot i això, els graons no allunyen
i es pot superar força còmodament. Cal
anar en compte al graó de sortida, situat
bastant allunyat i que ens pot jugar una

mala passada si anem molt cansats. La
via acaba amb petits graonets a la lleixa
de l'esperó de la Pertusa.

Aproximació
Fins a Corçà per la carretera que ve

dÀger i després fins a l'aparcament de
l'ermita de la Pertusa per pista asfaltada.

Ben senyalitzada amb cartells des del

poble. Des de l'aparcament cal prendre
el camí d'accés a l'ermita, passar l'es

peró i accedir a la canal que baixa pel
vessant sud. Un dels millors trams de les ferrades catalanes: la Bandera a la Cast-Urquiza-Olmo

Tornada

Enllacem a mitja via Olmo-Soler i la

seguim per tot l'esperó fins a l'ermita

de la Pertusa. Des de l'ermita tornem

per un sender sense pèrdua fins a

l'aparcament.

TARRAGONA

LA TRONA
D-
Via ferrada fàcil i molt ben equipada, ide
al per a la iniciació. Té un espectacular
esperó força aeri que ens col-leca sobre
un gran desplom i permet l'accés a la
cava deis Carlins, un hospital secret du
rant la guerra Carlina a les Muntanyes
de Prades. Bon complement a d'altres

itineraris propers, com els avencs de la
Febró.

La Trona
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ITINERARI
Durada total: 1 h

Iniciem la via per un ressalt molt ben equi
pat que ens porta cap a un esperó penjat.
Fem un flanqueig fàcil, amb grans pre
ses de peus i mans que complementen
l'equipament de la via. Ens col-toquem
al damunt d'un esperó força espectacu
lar sobre un gran desplom. Continuem el

flanqueig fins arribar a l'accés a la cova

deis Carlins, que val una visita. Després
fem un ràpel curt que ens deixa a quatre
metres del terra. Mitjançant un petit pont
travessem i iniciem l'últim ressalt a la pa
ret de davant mateix del ràpel.

Aproximació
Des de la carretera T-11, havent passat
Reus en direcció a Falset, sortirem a Mas

pujols i IAleixar. Agafarem la carretera T-704

que va de Reus a Prades, passarem Vila

plana i pujarem fins a l'altiplà on deixarem
les cruïlles que van a IAlbiol, als repetidors
de TV i a Mont-ral. Passat el quilòmetre 20

veurem a l'esquerra un petit espai a prop
d'un mas derruït. Aparcarem i tornarem a

la carretera per agafar la primera pista des
cendent a l'esquerra. A pocs metres en un

camp veurem que surt un sender cap el

penya-segat, marcat amb fites. Deixarem
el desviament de la cova dels Carlins i

continuem pel sender que baixa les parets
i les flanqueja per sota cap a l'esquerra fins
a topar amb el barranc de l'Encens per on

pujarem grimpant fins l'inici de via.

Tornada

Sortirem flanquejant fins a recuperar el
sender pel que hem baixat.

ARAGÓ ORIENTAL

EL CAJTELLOT DE LA
BAELLJ
D
Una petita joia molt sorprenent a la co

marca aragonesa de la Llitera. Sorpre-

Arribant al cim de l'agulla del Castellot de la Baells

Malgrat la seva espectacularitat, la Trona és una ferrada molt

accessible

nent pel que fa a la seva localització,
gairebé sorgida del no res i per les for
mes misterioses i suggerents de la roca.

Formada per conglomerats i gresos, la
roca de Lo Castellot de la Baells està for
tament erosionada pel vent i la pluja. La
curta via ferrada equipada per a assolir
el seu cim va aprofitant els forats i rellei
xos que ens ofereix la seva morfologia.
Malgrat la seva modesta alçada, 'ens farà

passar una bona estona i un petit des

plom posarà la guinda al seu recorregut.
Valia pena contemplar el paisatge de les
serres interiors des del seu cim. Molt ben

equipada amb esglaons metal-lies i ca

ble de línia de vida.

ITINERARI
Durada total: 30 min

La pujada és immediata des de la base
de la gran roca. Entrem dins dels seus

dominis per un vertical díedre que ens

portarà a un gran forat per on canvia
rem de costat. Petites pujades i trams

El Castellot de la Baells
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horitzontals ens porten dalt d'un primer
cimet. Davallem per una feixa aèria fins
a situar-nos sota una petita panxa des

plomada, que superarem sense gaires
dificultats. Per un llom arribarem al cim

de l'agulla.

Aproximació
Per la carretera N-230 entre Alfarràs
i Benavarri. Deixem aquesta carrete
ra per desviar-nos cap al proper poble
de Baells. Hem de rodejar el poble pel
seu costat est, seguint una petita car

retera asfaltada. Passem a tocar d'una

gran granja característica de color blau
i seguim una marcada i bona pista que
s'enfila suaument per Lo Pla, en clara

direcció nord. La referència més clara
és la mateixa roca, a la qual ens anirem
acostant. Aparquem el vehicle just en el

lloc on comença un petit corriol (rètol de
via ferrada). Si no portem un vehicle tot

terreny potser ens caldrà aparcar un qui-

lòmetre abans quan la pista es deterio
ra. Des de l'aparcament, en forta pujada
arribarem al peu de la roca, on hi ha un

plafó indicatiu de la via ferrada. Podem
voltar la roca per l'esquerra a per la dre
ta, fins arribar al peu de l'itinerari.

Tornada
Molt breu, idèntica a l'aproximació. Pri
merament hem de desfer la ferrada.

GIRONA

(AMÍ EQUIPAT A NÚRIA
PD
Itinerari força peculiar. Una forma diferent
de guanyar el camí d'accés a Núria prop
de les Roques de Tot lo Món. Ressegueix
el riu Núria i s'enfila des del congost, sal
vant els trams més compromesos amb

equipament divers, un pèl just a vegades,
especialment si trobem roca molla.

Núria

24 excursionisme
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Una de les passeres que creuen el riu Núria

ITINERARI
Durada total: 1 h 40 min

El camí s'inicia amb un pontet i dues

passarel-les que van creuant el riu. A

partir d'aquí el camí seguirà vall amunt

paral-lel al riu seguint fites i després mar

xa en direcció contrària per fer una llaça
da i remuntar el desnivell. El riu s'engor
ja i apareixen salts d'aigua que el camí
evita pel marge esquerra superant unes

parets amb passamans i graons. Trobem
diversos ressalts equipats pels que cal

progressar amb cura. El sender és força
difuminat i en algun punt cal estar atents

per buscar el pas lògic i més fàcil. Final

ment acaben els passos equipats i el

sender continua pujant en forta pendent
fins enllaçar amb el GR que puja de Que
ralbs a Núria prop del pont de Cremal.

Aproximació
Cal arribar fins a Ribes de Freser, on

prendrem la carretera cap a Queralbs.
No ens desviarem cap el poble i continu
arem cap al Serrat. Tot just passat el pont
del Freser, ens desviarem per una pista
pavimentada que segueix el riu fins a la
central de Daió de Baix, on deixarem el
cotxe. Passem pel primer pont i agafem
una pista que flanqueja la central per la
seva esquerra i s'endinsa a la vall del riu

Núria. En el primer revolt a la dreta, surt
un sender que va directe al riu.

Tornada
Un cop al camí vell de Núria podem bai

xar fins al poble de Queralbs i tornar a la
central per carretera. Una opció més rà

pida i bonica és seguir el camí de Núria
fins al pont de Cremal. D'allà surt un ca

minet que flanqueja a la dreta amb vistes
molt aèries sobre la vall. Aquest caminet,
protegit amb baranes en algun tram, ens

porta fins a sota de les Roques de Tot lo
Món i, en un descens vertiginós ple de

giragonses, ens porta fins a la mateixa

Central.

MAPES CEDITS PER EDITORIAL
ALPINA I ICC.

PER JABER-NE MíJ

Vies ferrades, recorreguts i passos equi
pats. CATALUNYA I (Barcelona i Girona).
Pep Mayolas i Miquel Sora. Editorial Al

pina,2011.

Vies ferrades, recorreguts i passos equi
pats. CATALUNYA " (Lleida, Tarragona
i Aragó Oriental). Pep Mayolas i Miquel
Soro. Editorial Alpina, 2011.
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Hi ha vivències que donada la seva intensitat són prou fortes com per marcar per sempre la vida de les persones que les han
viscut, i restar perp ètuament en la sevs mem ària. Hi ha viatges fantàstics que, per la seva magnitud, generen, impulsen i transme
ten uns sentiments tan forts i profunds que, amb el pas del temps, conviuen dins la persona amb la mateixa força que el primer
dia. La travessia del mar Bàltic és un d'aquests somnis, un record al qual resto lligat per sempre més.

El naixement d'un somni

Després de les travessies de Greenlàn
dia i de la Lapònia finesa pel llac Inari,
em vaig plantejar nous reptes a IÀrtida
que cada vegada eren més comprome
sos i complicats. A l'horitzó va aparèixer
el mar Bàltic, situat al nord d'Europa. La

primera vegada que vaig veure el Bàltic
va ser al febrer del 2003. Recordo unes

vistes espectaculars des de l'avió que
em portava de Helsinki a Ivalo. El glaç
cobria les fredes aigües i algunes es

querdes trencaven l'aparent monotonia.
Em va impressionar molt!

Per la informació recollida sabia que no

més tenia una travessia prèvia realitza
da per dos amics meus durant el març
del 2003. Ells van dibuixar una estètica
i elegant línia de gairebé 200 quilòme
tres unint Finlàndia amb Suècia. Aquí
comença un somni.

A finals de gener del 2004 faig el primer
intent amb l'amic Jordi. Ens endinsem
damunt les adormides aigües del Bàltic
Nord. El fred és intens i el dia gris. De se

guida però, ens adonem que hem vingut
massa d'hora i que damunt del gel hi ha
una capa de neu pols de gairebé un me

tre de gruix, que ens fa la vida impossi
ble des del primer metre. A més, els dies
són extremadament curts. No hi ha ex

qusa que valgui però tampoc ens podem
permetre el luxe de recórrer menys de
10 quilòmetres en un dia. En cas de que
no ho aconseguíssim, necessitaríem vint

jornades per arribar a la costa finesa, i
nosaltres no disposàvem de tants dies.

En Jordi i jo no tornem a casa decebuts
ones l'experiència que tan ens havia

usionat, ha estat nefasta però no del

negativa, doncs al menys jo, he après
noves sobre els gels i IÀrtida.

rs de febrer torno a ser a casa i
ibes em rep amb una blancor

. Em dedico a les escalades

Durant el primer intent

Esquerda al Mar Bàltic
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hivernals i a l'esquí de muntanya, a guiar
i a donar classes d'esquí de fons. Sóc

feliç, però com una núvia enamorada el
Bàltic em crida. Durant les llargues nits

pirinenques tinc prou temps per pen
sar-hi i desitjar-ho.

La perseverança és una de les meves

virtuts, espero pacient, convençut que
les condicions milloraran. Passa el mes

de febrer i arriba el març i em sento pre
soner dels meus pensaments. Durant
més de trenta dies penso i somio en el

Bàltic, m'obsessiono amb aquells 180

quilòmetres que vull tornar a veure amb
els meus ulls.

Un amic suec amb qui pensava fer la tra

vessia em diu que aquest any no podrà
ser, que esperi un any a que ho intenti tot
sol. Jo no puc esperar un any, el cos em

demana que intenti la travessia abans

del 20 de març. Sortosament, el guia
lapó és un crack, i cada dia -a través
d'internet- mira el gruix del gel del Bàltic.
Una nit em truca i em dóna la noticia es

perada: el mar està en unes condicions
immillorables. -Carles, és el teu moment!
Em decideixo a intentar-ho tot sol.

Segon intent. Torno a volar en direcció a

Lulea on hi arribo una freda tarda de mit

jans de març. No puc perdre ni un minut,
doncs aviat començarà l'irremeiable des

glaç i el Bàltic és convertirà en un trenca

closques d'on serà difícil sortir-se'n.

Preparo les coses i l'endemà el company
suec em porta fins a la costa, un punt
escollit per ell. D'aquí fins a Finlàndia hi
ha 145 quilòmetres en línia recta.

El que vaig viure durant els tres dies que
va durar la travessia és difícil d'explicar

només amb paraules. El primer dia vaig
fer més quilòmetres que durant tot l'in

tent anterior. Vaig veure petjades de llops
i se'm va glaçar la sang. Vaig muntar la
tenda molt a prop d'aquell indret amb

petjades d'animals feréstecs. Cada nit

parlava amb la meva família i també amb
l'amic suec. Ell em passava la méteo.

Què podia fer? Tornar enrere a canviar
la ruta per una altra? És el que vaig fer.

Vaig seguir en paral-lel al trencaglaç,
camí de Finlàndia, cap a un lloc inde
terminat. El dia que acabava l'hivern i

començava la primavera se'm va fer in

acabable, una altra marató amb esquís
i trineu! Vaig trescar lliurement damunt

d'aquell mar que ara ja formava part de
mi per sempre més. Recordo amb ale

gria el moment de deixar enrere aquells
gels, i recordo amb emoció la tornada
a Lulea, vorejant el Bàltic Nord a través
de la carretera de la costa, observant-lo
en silenci mentre recordava les tres in
tenses jornades viscudes al seu damunt
buscant un coneixement més profund de

la meva persona, buscant la felicitat i uns

moments màgics i únics!

La segona jornada també va ser ma

ratoniana, però quan ja havia entrat en

aigües fineses, un trencaglaç em va ta
llar tota la ruta i també una bona part de
les meves ll-lusions. Durant gairebé vint
hores vaig ser capaç d'estar esperant a

que el canal és congelés i pogués cre

uar-lo amb més a menys problemes,
però això no va succeir i els dos graus
sota zero no em van servir de res. I pen
sar que durant el primer intent es va ar

ribar als -40ºC i ara amb més bon temps
no podia continuar!

Més informació: Las Luces del Gran
Norte, de Caries Gel (Davinci, 2009).

El punt de partida del segon intent
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Pol Sud 1911-2011
Text i totoqratla de Jordina Tarré

El 14 de desembre de 1911 un home,
Roald Amundsen, arribava al Pol Sud i
es convertia en la primera persona que
trepitjava aquest punt inhòspit, i fins lla

vors, desconegut, del planeta. El noruec

Amundsen i 4 membres de la seva ex

pedició escrivien una de les pàgines de
la història de l'aventura més celebrades
fins avui. Ara fa poques setmanes s'ha

celebrat el centenari d'aquell descobri
ment i una parella d'aventurers catalans
l'ha volgut commemorar repetint aquella
gesta i mirant de fer-ho en les mateixes
condicions que ha va fer Amundsen, si
més no, sense afegir-hi ajudes externes,
ni màquines ni veles.

Dos aventurers
Car/es Gel és 'un expert especialista en

expedicions alpines i polars. Combina la
seva faceta de guia de muntanya i.es

criptor amb la seva passió per l'alpinis
me extrem i les travesses polars. Ha par
ticipat en gairebé 50 expedicions per tot

el món com ara I'Himàlaia, els Andes,
el Caucas, Alaska, Greenlàndia, I:4tles,
l'Iran a Escandinavia.

Albert Bosch és empresari i aventurer

per vocació. Ha participat al Dakar en

8 ocasions, 2 en moto, 5 en cotxe i una

en Buggy. Ha completat el projecte 7
cims consistent en escalar els cims

més alts del continent entre el 2006 i

el 2010. És el promotor del projecte Pol
Sud 1911-2011.

Albert Bosch i Carles Gel van iniciar a

mitjans de novembre de 2011 una tra

vessa pel gel de If\ntàrtida amb l'única
eina motriu que ja duien incorporada,
les cames i el coratge. Ara bé, cap
dels dos es pensava a l'inici d'aquesta

El projecte previst en

números

• 2 persones
• 45 dies (portarem queviures per
65 dies)
• 1.200 kilòmetres

• Sortida des d'Hercules Point

(Costa Antàrtica) entre el 28 i el 31

d'octubre

Arribada prevista al Poi Sud entre el
13 i_gl 16 de desembre

• Temperatures d'entre -5 ºC i -45ºC

• El cost del projecte: 120.000€

ALBERT BOSCH
CARLES GEL

factorenergia

L'Albert Bosch i en Carles Gel presentant el projecte

aventura pionera a Catalunya, -d'acon

seguir-ho es convertirien en els primers
catalans i espanyols en fer-ho- que el

repte seria tan monumental. A hares
d'ara en Carles Gel ja ha tornat a casa

seva després de lesionar-se un peu a

les poques setmanes de començar la
travessa. t'equip Pol Sud 1911-2011 per
dia l'home expert en travesses de neu,

l'equip es quedava sense el perfil tècnic
de l'expedició.

El post més difícil
d'escriure
A mitjans de novembre I:4lbert i el Car
Ies es veuen obligats a escriure el post
més dur de l'expedició.

Albert: "El peu del Carles no ha millorat
i li impedeix evençer amb una mínima
normalitat. A primera hora del matí hem
activat el seu rescat (... J el projecte Pol
Sud 1911-2011 continua però ja mai serà
el mateix':

Car/es: ';tl,vui dia 17 de novembre de
2011 em veig obligat a escriure aquesta
carta de comiat. (. . .) He viscut les tres

setmanes -emocionalment- més inten
ses de la meva vida. Amb l'amic Albert

hem viscut al límit i fins i tot crec que
l'hem traspassat una mica. Ha estat una

experiència molt dura, intensa, gratifi
cant i que -indubtablement- m'ajudarà
en molts aspectes de la meva vida, fins

•
"

Saunier Duval

i tot a millorar com a persona i a seguir
buscant la perfecció que no existeix."

LAlbert es quedava sol i, per tant, arribar
al Pol Sud el14 de desembre de 2011 ha
estat impossible. A hores d'ara continua
la seva travessa d'un miler de kilòmetres

gel a través, amb, com a mínim, 700

d'aconseguits, probablement, amb els
consells i la tècnica de progressar sobre
la neu i el gel adquirida del seu com

pany d'aventura, en Carles Gel, verita
ble expert a Catalunya de les travesses
en condicions extremes de fred i baixes

temperatu res.

Esperem que 1f\lbert Bosch aconsegueixi
el somni del projecte Pol Sud 1911-2011
i quan llegiu aquest article tant ell, al Pol

Sud, com en Carles Gel, des de Catalu

nya, i vosaltres, pugueu dir amb orgull
que dos catalans han repetit el repte ja
centenari del gran Roald Amundsen.

Albert Bosch ja és el
primer català que arriba al
Pol Sud sense assistència
t'ernpresan i aventurer Albert Bosch ha
arribat al Pol Sud a les 19:50 hores del
dimecres 4 de gener després de 66 dies
i 1.200 quilòmetres de travessa. És la

primera vegada que un català arriba al

paralIel 90 i que un espanyol ho acon

segueix sense assistència externa de

cap tipus.
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NA NIT AL
Text i fotografies d'Assumpta Trens

Comença a clarejar. Arraulida dins del

sac obro els ulls ... el meu company en

cara dorm i, en silenci, separo la tela de
la tenda. Davant la meva mirada s'estén

plaent un ventall de carenes i cims que
semblen agrair al sol poder lluir la seva

bellesa.

Mandrosament vull gaudir una estona

més de l'escalfor de la ploma recordant
l'ascensió que ens ha conduït al nostre

privilegiat mirador.

El matí abans, ben d'hora, ens acomia

dem de la Mare de Déu de Núria i enfi
lem el camí vers la coma de l'Embut.

El nostre pas és feixuc; la neu tova que
encara resta a les acaballes de l'hivern
enfonsa les nostres passes i fan poc útils
els grampons que calcem.

A pas lent anem pujant... carreguem
l'equip necessari a l'esquena per pas
sar la nit al cim; de sobte m'envaeix un

fort sentiment de gratitud vers tot allò

que m'envolta i m'omple d'una immensa

pau. El meu company sembla endevinar

els meus pensaments i, amb complicitat,
somriu alçant la mirada vers la nostra fita.

Estem arribant a la torrentera ... la força
que arrossega l'aigua esquerda la neu

que la cobreix i apareixen les primeres
flors d'una estació primerenca; treuen el

cap per avisar-nos d'una nova vida que
comença. Així mateix, el vent que ja fa
estona que ens acompanya, referma la
seva força i, abraçant-nos, ens fa pen
sar en el torb que, tan sovint, s'entesta
a senyorejar aquesta part de la nostra

serralada.

Més endavant el terreny és força més in

clinat i ja veiem a prop eilloc on la nostra

petita tenda ens aixoplugarà sota la im
mensitat d'un cel que, de tan serè, ens

resulta aclaparador.

Fa estona que no parlem reclosos en

els nostres pensaments, no ens adonem

que s'acosta un petit grup de munta

nyencs que baixa del cim. Són persones
d'edat avançada que, solemnement, da

vallen; a voltes aturen els seus passos i,
amb mirada serena, observen amb res

pecte el seu entorn.
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El Puigmal nevat vist des de la vall de Noucreus

Ens acomiadem després d'una cordial
xerrada i seguim el nostre camí. M'ha

agradat trobar-los ... m'imagino jo matei

xa, ja molt gran, amb aquesta il-lusió que
il-lurnlna els seus ulls.

Ja fa estona que el vent s'ha encalmat
i aprofitem per començar a plantar la
nostra tenda. Absorts en aquesta tasca
no observem que, del fons de la vall, va

pujant una espessa boira que, en poca
estona, ens cobreix plenament. En altres
moments no ens agradaria pas tenir-la

per companya, però ara ... ens sentim tan

segurs i agraïts!

Després d'un darrer esforç i panteixant,
arribem al cim; ens abracem feliços i de
cidim cercar el millor racó per passar-hi
la nit. Resseguim amb la mirada aquest
lloc alterós i, de sobte, veiem uns es

plèndids exemplars de perdiu blanca; no

fem soroll i la seva quietud immaculada
es confon amb la neu que, encara, resta

dalt del cim.

Fa fred ens posem el plomissol i cami
nem enjogassats com infants ... no anem

enlloc; ja som on volem ser. Seguim
embolcallats per la boira i decidim po
sar-nos a sopar, una mica d'hora, els ali-



ments que hem pujat. Asseguts damunt

les màrfegues mengem formatge sec,

pernil, pa i vi de pagès; ü-lurninats pel
llum frontal tot esdevé màgic i ens con

vida a encetar una llarga conversa que,
sempre, recordarem.

Ens abriguem i sortim fora. Els gram
pons cruixen damunt la neu gelada; al

cap d'una estona veiem com els nostres

cabells s'han gelat formant tirabuixons

de glaç-.

Alcem els ulls ... la boira ha anat desa

pareixent i ha donat pas a un preciós fir-

La coma de l'Embut ens obre la porta del Puigmal

mament curull d'estels com mai havíem
vist.

El meu company s'ha despertat i he

tornat al moment present; sortim de la
tenda i contemplem, meravellats una

altra vegada, la bellesa colpidora de les

muntanyes en un dia preciós sense cap
núvol.

"DE PUIG EN PUlG PEL COLL

DE FINESTRELLES S'ENfILEN
DEL PUIGMAL A L'ALTA ClMA.

TOTA LA TERRA Q1IE EL MEU

COR ESTlMA, DES D'ACÍ ES

VEU EN SERRES ONEJAR'

JACINT VERDAGUERUn cop enllestida la tasca d'endreçar el

material a les nostres motxilles m'acosto
a la inscripció que fa tan temps senyo
reja aquesta bella talaia i, com sempre,
aquesta coïssor als ulls:
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Text d'Enric Subirats i lñigo Soteras

Com prevenir tex

hipof:èrmia.

Paràgraf d'Introducció
La hipotèrmia és el descens de la tem

peratura corporal central per sota de
35°C, una temperatura massa baixa pel
correcte funcionament de l'organisme
i sovint és converteix en motiu d'acci
dents a la muntanya.

En una revisió dels accidents de munta

nya a l'Aragó en un període de 9 anys
observem que el 1,5 % dels accidentats

presentaven hipotèrmia com a únic mo

tiu del rescat i el 2,3% la presentaven
associada a d'altres lesions. També po
dem mirar què passa amb les urgències
hospitalàries, però només disposem de

les dades del Hospital de Puigcerdà amb
6 casos per mil atencions.

Símptomes i signes
S'inicien lentament, destaquen:
• Pell pàl-lida i freda; si està calenta no hi

ha hipotèrmia.
• Confusió, somnolència, pèrdua de co

ordinació i capacitat de raonar. El pacient
hipotèrmic no és conscient del seu estat

ni de la necessitat d'atenció sanitària.
• Debilitat
• Disminució de la freqüència cardíaca i

respiratòria.
• Tremolor incontrolable. Quan el tre

molor no es pot aturar voluntàriament,
la temperatura central sol ser de 35°C,
a sigui que és una forma de saber que
aquella persona pateix hipotèrmia. Si la

hipotèrmia progressa, arriba un moment

en què els mecanismes productors del

tremolor claudiquen i el tremolor cedeix,
malgrat el fred continua. En aquest mo

ment, la temperatura central està al vol

tant de 32°C, es tracta d'una hipotèrmia
més greu, ja que les reserves d'energia
s'esgoten i la víctima no es podrà escal
far per si mateixa.

• Si no s'aplica el tractament adient, pot
entrar en coma, patir una aturada cardí
aca i morir.

• El pacient hipotèrmic pot patir congela
cions afegides.

Primers auxilis

• Si es presenten símptomes d'hipotèr
mia i no es disposa dels mitjans per a

resoldre el problema, cal renunciar a

fer l'activitat i buscar refugi calent. Si és
necessari cal alertar al grup de socors

abans de què la situació s'agreugi.
• Si la víctima està inconscient, s'han
d'examinar les vies respiratòries, la res

piració i iniciar suport vital bàsic fins que
arribi el grup de socors.

• Cal aïllar a la víctima del fred, cobrint-la
de forma que retingui el màxim de tem

peratura corporal. El millor aïllant és l'ai

re; els materials que retinguin el màxim
de capes d'aire entre la víctima i l'aire
fred extern són els més eficients. No
oblidar cobrir el cap i el coll. Aïllar-la del
sòl fred.
• Cal treure-li la roba humida si és possi
ble i reemplaçar-la per roba seca. Si no

és possible, s'aïlla de la forma més ajus
tada possible (manta tèrmica, capelina)
per a produir un efecte similar al dels ne

oprens utilitzats per a la immersió.

• Cal escalfar la víctima. Es poden posar
ampolles plenes d'aigua calenta al coll,
pit i engonals. Cal embolicar l'ampolla
amb una tela per evitar el contacte di-

recte amb la pell, ja que podria produir
cremades. També es pot utilitzar el propi
cos per a escalfar-la. Si està conscient

i empassa bé es poden donar líquids
dolços i calents, sense alcohol, ja que
afavoreix la pèrdua de calor.

• Cal acompanyar a la víctima fins que
arribi l'equip de socors .

• No es pot donar per marta a una per
sona hipotèrmica fins que s'ha reescal
fat a bé s'ha comprovat la seva mort en

un mitjà hospitalari (potassi en sang su

perior a 9-12 mEq/I).

Prevenció

• Evitar el consum de tabac i alcohol.
• Bona hidratació i ingesta d'aliments
calòrics.
• Descans adequat.
• Equipament adequat: capa interna que
elimini la humitat produïda per la suor,

capa intermèdia amb bona capacitat
tèrmica, capa externa que protegeixi del
vent i les precipitacions. Barret i guants
a manyoples.
• Portar una manta d'alumini de 100 a

200 gr per a un cas d'emergència.



Refugi CARO "Pepite Angueral/
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
6087367141 él 15874761 www.refugirebost.cat

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

Refugi MAS DEL TRONC
686 541 983 guillemclaveria@gmail.com
wwwwm3 com/masdeltronc/

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de là Serro de Rubió
· Comarco: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744 669 /972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1 .505 metres
· La Molino, ol Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

'. f!'

�
Cf.

� •

.,

.':' ..;\
.. "

__
--

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)

· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pollars 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: 1 6 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: Pollars 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 mor

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 14 places

Refugi de .PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.contocontes.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 subscri
. ,

CIO
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números l'any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms __

DNI Adreça postal, _

Població Comarca Codi postal _

Tel. Fax Correu electrònic
_

Oadesbancàries DODD DODD DO 0000000000

Signatura Oata
_



Manel Canales

Tito Piaz
en cas de erill el millor és encomanar-se al diavo

La Ladínia és un territori situat al vessant
occidental de les Dolomites on es parla el

ladí, una llengua de la família retoromàni
ca. La Ladínia està formada per 5 valls,
una de les quals és la val di Fassa (en
ladí val de Fascia). A principis del segle
XX molta gent d'aquesta vall creia que el

millor escalador local de l'època s'havia
venut l'ànima al diable a canvi d'un un

güent que l'ajudava a superar els passos
més complicats. Alguns estaven tan con

vençuts que fins i tot se senyaven quan
el veien. Giovanni Battista Piaz (Pera di

Fassa, agregat del municipi de Pozza
di Fassa, 1879-1948), conegut com Tita
Piaz i tot sovint anomenat "il diavolo delle

Dolomiti" fou un dels escaladors i guies
de muntanya més importants de la seva

època. Es mantingué en primera línia du
rant 50 anys, obrint unes 50 noves vies
de dificultat compresa entre el IV i el VI

Plantes a

Les plantes aquàtiques són vegetals que
viuen dins l'aigua, ja sigui totalment sub

mergides o amb alguna part emergent.
Hi trobem des de plantes superiors fins
a falgueres, molses i algues. Tot i que els

estanys dels Pirineus són un medi hos

til, per les seves aigües fredes i pobres
en nutrients, s'hi poden trobar fins a 15

espècies diferents. Cada una segueix
una estratègia diferent i es disposen en

bandes paral-Ieles a la vora de l'estany
en funció de la fondària, el pendent, el

tipus de sediment del fons de l'estany, la
fluctuació del nivell de l'aigua (molt va

riable en els estanys pressats) i l'altitud
de l'estany (a més altitud aigües més

pobres i fredes). Les plantes aquàtiques
dels estanys són molt importants ja que
creen diferents hàbitats on es pot re

fugiar la fauna i servir de protecció per
a les postes. Així mateix amb les seves

arrels ajuden a fixar el sediment del fons

de l'estany i evitar l'erosió. A més a més
absorbeixen l'excés de nutrients i contri
bueixen a mantenir l'aigua neta.

En general les podem agrupar en tres

tipus:
• Les plantes emergents o helòfits són
les que creixen en les zones entollades
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graus, sobretot al massís del Catinaccio,
que es troba a la val di Fassa. Destaca,
per exemple, l'ascensió que realitzà en

solitari l'any 1900 a la Punta Emma per la
fissura nord-est. Piaz començà a escalar
a l'època en què s'introduïren els pitons
com a element de seguretat. Anys més

tard, però, l'ús dels pitons donà lloc a forts
debats entre els partidaris de la seva uti

lització, com Hans Dülfer i el mateix Piaz,
i els detractors, com Paul Preuss. Piaz
fou un personatge llegendari, de fermes
conviccions d'esquerra, que abominava
de tot el que tingués a veure amb imposi
cions i jerarquies socials, fins i tot amb els
seus clients. Així, per exemple, en certa
ocasió li digué al rei Albert I de Bèlgica
que era republicà; o bé a un capellà, que
durant el descens d'una agulla estava

molt espantat, li recomanà que si volia
tornar a casa encomanés la seva ànima-

ues dels estan s

a Tita Piaz en comptes de Déu. Fou autor

d'alguns llibres de muntanya com, Mezzo
secolo d'alpinismo o A tu per tu con le
erode. La Torre Piaz (2.690 m), que és
una de les Torres de Vajolet del massís
del Catinaccio, ens el recorda.

Lluís Catasús

i a les vores dels llacs. Només presenten
les arrels, el rizoma i la part basal de les

tiges dins de l'aigua mentre que la ma

jor part de la planta es troba en contacte
amb l'aire. En aquest qrup hi trobem en

tre d'altres el càrex inflat (Carex rostrata)
i I'espargani (Sparganium angustifolium).

• Els hidròfits submergits són les plan
tes totalment submergides, encara que

poden tenir algunes fulles surant. En

aquest grup hi trobem el ranuncle aquàtic
(Ranunculus aquatilis), l'isòet (Isoetes
lacustris) i el mirioftl-lurn (Myriophyllum
alternifiorum).

• Els hidròfits flotants són vegetals en

què tota la planta es troba surant a la su

perfície de l'aigua. Per exemple les llen
ties d'aigua (Lemna minar).



RETAllS DE
Tre Cime di Lovoredo

Querra i escalada Eduard Soler ,

Parlar de les Tre Cime, com s'ano
mena col-loquialrnent aquest massís
dolomític del nord-est d'Itàlia, és par
lar inequívocament d'escalada extre
ma. El desenvolupament del que avui

dia s'entén com a escalada moderna

passa necessàriament per les fisures

d'aquestes magnífiques parets alpi
nes que viren del groc al negre pas
sant per tota la gamma imaginable
d'ocres i grisos.

Situat a cavall de les regions italianes
del Trentino-Alto Adigio i el Véneto, el

_ massís de les Tre Cime està constituït

principalment per tres parets colossals

perfectament alineades d'est a oest

que són la Cima Piccola (2.856 m), la
Cima Grande (2.999 m) i la Cima Ovest

(2.974 m).

Les Tre Cime, però, no només tenen

una història alpina, també en tenen
una altra de més dramàtica encara,

ja que com la majoria de massissos

alpins d'aquesta zona foren escenari
de ferotges combats entre els exèrcits

austriacohongarès i italià a la Primera

Guerra Mundial. Abans de la guerra,
el massís constituïa en aquest punt la
frontera natural entre Àustria i Itàlia. Fi

nalment, la victòria italiana permeté al
1918 annexionar els territoris del Sud
Tirol austríac formant la regió áctual
que integra dues províncies completa
ment autònomes: el Trentino amb capi
tal a Trento, i 1;I\Ito Adigio amb capital a

Bolzano. No obstant, tot i els esforços
de Mussolini d'italianitzar el territori
durant la seva dictadura, les Tre Cime

segueixen sent la frontera lingüística
entre l'alemany i l'italià.

Pel que fa a qüestions estríctament

alpines, tampoc foren poques les ba

talles que s'hi disputaren tant a les pa
rets com als refugis. Els procediments
adoptats pels escaladors d'avari

guarda, joves i agosarats, per vèncer

aquelles parets de més de 500 metres

d'altura, en gran part extraplomades i

fora de l'abast de les possibilitats hu
manes segons la tècnica emprada fins

aquell moment, els enfrontaren amb

els escaladors més clàssics en acalo
rats debats sobre l'ètica de l'escalada,
els mitjans a utilitzar i els seus límits.

D'aquesta manera, a la paret de la
Cima Grande, com si d'un llenç es trac

tés, s'hi dibuixen i s'expliquen en tres

vies les tres etapes de l'escalada mo

derna representades per tres generaci
ons d'escaladors: 1";I\resta Dibona" (IV)
d'Emil Stübler i Angelo Dibona a11909,
la "Comici-Dimai" (VI) d'Emilio Comici i

els germans Giuseppe i Angelo Dimai
al 1933, i la "Directa" de Dieter Hasse,
Lothar Brandler, Jorq Lehne i Sigi Low

al 1958.

Cronològicament, la primera de les Tre

Cime que es va assolir fou la Cima

Grande, ja que l'atractiu de ser la més
alta i vistosa captivava, per sobre les

altres, a tots aquells que s'hi acos

taven. Paul Grohmann, acompanyat
dels guies Franz Innerkofler de Sesto
i Peter Salcher de Luggau, fou el pri
mer en trepitjar-ne el cim el 21 d'agost
de 1869. La Cima Ovest fou escalada
exactament deu anys més tard, el 21

d'agost de 1879, per Michellnnerkofler
i G: Pioner. La Cima Piccola fou vençu
da el 25 de juliol de 1881 per Michel i

Hans Innerkofler. En l'actualitat, aques
tes tres primeres es corresponen a les
tres vies normals per excel-lència a les
Tre Cime, sent la de la Cima Piccola la
més difícil.

La cobejada paret nord de la Cima

Grande, de 600 metres d'altura, llisa

i completament vertical quan no extra

plomada, fou escalada per primera ve

gada el 14 d'agost de 1933 per Comici
i els germans Dimai després de tres

dies i dues nits de duríssima progres
sió. Aquesta fou una gran gesta amb

molta repercussió dins el món de l'alpi
nisme que tancà el capítol de les grans
parets alpines i obrí definitivament
la porta del sisè grau, permetent des

d'aquell moment pensar en escalades
mai somiades.

Quatre anys més tard, Emilio Comici
tornà a la paret de la Cima Grande per
escalar-la aquesta vegada en solitari,
objectiu que aconseguí en només tres

hores i quaranta cinc minuts, benefici

ant-se, això sí, dels claus abandonats

per les cordades anteriors. En qualse
vol cas, tot i que avui dia gairebé ningú
ja fa bivac a la paret, qui decideix em

prendre aquesta escalada requereix un

gran valor i una gran capacitat tant tèc
nica com física, perquè un cop supe
rat el primer llarg de corda, ja no hi ha

escapatòria possible fins molt amunt.
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XXXVIII reunión y marcha nacional
de montañeros veteranos

Per no perdre el costum, un grup for
mat per companys del CE Icària i socis

de diferents UEC, ens vàrem traslladar
a Granada, per assistir a la trobada de
veterans d'Espanya. Allà vàrem coincidir

amb un altre grup de la UEC d'Horta que
va augmentar la representació catalana.

El nostre trasllat a aquella zona ens va

proporcionar l'ocasió de poder dedicar
un cert temps al turisme. Entre altres co

ses vàrem poder visitar el cor de la ciutat
de Granada, I' Alhambra i el Sacromonte,
on una gitana ens va ensenyar una de
les coves, donant-nos explicacions de
tota mena i demanant, entre altres co

ses, que anéssim a la sessió de ball de
la nit. Després d'haver-ho passat la mar

de bé, en acomiadar-nos, ens va con

trolar un per un (sembla que ens volia
conèixer millor).

També varem visitar l'Albaicin, bonica i

interessant barriada de Granada.Val la

pena passar-hi una llarga estona. Se-

guint amb el turisme, el nostre destí van

ser les Alpujarras, on vàrem visitar els
bonics pobles de muntanya, com són

Capileira, Pampaneira i Trévelez i, de

retorn a Granada, vàrem fer una visita al

poble de Lanjarón.

Tal com estava programat, a la tarda

del dia 14 d'octubre, ens vàrem traslla

dar a Padul, per assistir a les 18 hores a

IAssemblea Oficial, després de la qual,
tots els participants vàrem fer una cer

cavila per tota la població. Els catalans

vàrem poder comprovar que de seguida
ens van associar amb en Guardiola i el

Barça, crits i salutacions que ens dona
ven en passar pels carrers de Padul. En

acabar vàrem assistir al sopar de ger
manor, en el qual ens vàrem aplegar al
voltant de 800 persones.

El dia 16 va ser el destinat a fer les dife
rents marxes programades, que aquest
any van ser set. Segons les facultats de

cada persona es va participar en dife-

rents recorreguts. Un soci de la UEC va

participar en la de 19 km; un altre de la

nostra entitat ho va fer en la de 15 km;
a la sortida 'Azul" de 10 km hi van par
ticipar 8 persones de la UEC d'Horta;
a la sortida "Dorada" d'11 km la partiel
pació va ser de 5 persones i altres 5

més varen participar en el recorregut
de 8,5 km.

A part de la molt bona acollida de les

persones de la zona, el terreny ens va

acompanyar amb molta pols, una gran
solellada i una forta calor, per un pla i

una muntanya molt seca; no obstant això,
els que varen caminar per la part baixa,
van gaudir, encara que per poca estona,
d'una zona humida, on els guardes del

parc, prèvia parada dels caminats, van

fer una demostració d'anellament d'aus
en aquella zona humida.

Per a tots va ser una trobada molt simpàti
ca i alegre, en la qual com cada any, la
UEC hi va ser present.

Josep 'Ribas

Èxit de la 30 Vertical Ski-Pallors

Aquesta tercera edició de la Vertical

Ski-Pallars, que fins l'any passat s'ano
menava Cronoespot, s'ha saldat amb un

rotund èxit.

La cursa, que en aquesta edició ha si

gut Campionat d'Espanya d'esquí de

muntanya en la seva modalitat de cro

noescalada així com també Copa d'Es

panya i Copa FEEC, ha sigut guanya
da en la categoria d'homes pel campió
del món Kilian Jornet (Club Poliespotiu
Puigcerdà) en 19 minuts i 30 segons,
seguit per Marc Pinsach (CE Cassa

nenca) i Miguel Caballero (Guardia Civil
de Montaña).

En la categoria dones sènior, la pri
mera posició ha sigut per Mireia Miró

(Unió Excursionista de Catalunya) en

23 minuts i 38 segons, seguida de Mar

ta Riba (Club Esquí la Pobla de Segur)
i Maria Fargues (CE Pedalada.cat Ba

laguer)

Els primers classificats en les catego
ries sub 23, en dones han sigut Naila
Jornet (CP Puigcerdà), Katty Ozaeta

(CE la Pobla de Segur) i Núria Tomàs

(UEC-CTEMC); i en homes Marc Pin-
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sach (CE Cassanenca), Nil Cardona (SC
Camprodon) i Ignasi Andrés (UECAnoia).

En juniors, els primers han sigut: en

dones, Marta Garcia (CE Calldetenes),
Inka Bellés (CP Andorrà) i Ares Izard

(CE Lleida). Homes, Oriol Cardona (SC
Camprodon), Alvaro Sumozas (T Trága
me) i Joan Reyné (SC Camprodon).

En cadets, les primers posicions han si

gut per Laura Balet (UE Sabadell), Lau
ra Gorina (UE Sabadell) i Amaia Martin

(Ski Navarra), en categoria femenina, i

en masculina per Aleix Domenech (CE
Olot), Manuel Picon (Selección Ma

drileña) i lñigo Martínez de Albornoz

(Euskal Selekzioa).

A destacar la bona tasca organitzativa
del Club d'Esquí de la Pobla de Segur
Millet i la bona col-laboracló de l'esta
ció d'esquí de Portainé, sense la qual,
aquesta edició de la Vertical Ski-Pallars
no s'hauria pogut celebrar.

Els corredors han hagut de suportar tem

peratures de fins a _90 C que amb vents

de més de 50 km/h, que representaven
una sensació de fred de fins a -210 C.

Tot i així, els atletes han elogiat l'esforç
organitzatiu i, tot i que la manca de neu

a la part baixa de l'estació ha limitat el
desnivell total de la cursa a 450 me

tres, els participants han quedat molt
satisfets.



tècnic de Glacera, i va explicar el proto
col de prevenció en els cursos que fan
a l'escola. A continuació el doctor Xavier
Cabré, director d'urgències de l'hospital
Arnau de Vilanova, va comentar que mai
s'ha d'arribar a produir un accident i va

indicar el material bàsic de primers auxi

lis. La tercera intervenció d'aquesta ses

sió va ser la d'Israel Perni, qui va parlar
sobre la utilitat de la utilització del GPS.

1 a jornada uec: introducció a la seguretat a la muntanya
Dissabte dia 17 de desembre de 2011 es

va celebrar a la sala d'actes de la UEC
de Gràcia la 1a jornada UEC sobre se

guretat a la muntanya. La jornada va ser

un èxit atès que la sala estava plena (van
ser una vuitantena d'assistents) i va co

mençar amb la intervenció de Núria Ba

lagué (UEC Barcelona) que va participar
en l'expedició Dones a l'Everest i que va

donar el seu punt de vista sobre la pre
paració psicològica en les activitats de

muntanya. Complementant aquest punt
de vista hi va haver la participació de Je
sús Morales de la UEC d'Horta, un alpi
nista que va viure de ben a prop el rescat
efectuat a més altura, fins al moment, a

I'Himàlaia.

La primera sessió va ser dedicada al

protocol d'emergències en l'activitat de

muntanya. Hi va haver la intervenció de

]<avier Casillanis, reporter de TV3, que
va realitzar un documental, molt didàc

tic, sobre la prevenció dels accidents en

l'activitat de muntanya. Seguidament Xa

vier Martinoy (UEC Barcelona) va parlar

sobre la previsió dels accidents en una

competició com és la cursa d'esquí de

muntanya de Bassiero.

La segona sessió fixava la mirada en la

prevenció i primers auxilis a muntanya. El

primer ponent va ser el doctor Enric Subi
rats, de l'Hospital de Puigcerdà, que va

donar uns consells sobre els primers au

xilis. A continuació, Ramon Pascual (UEC
Gràcia), meteoròleg, va fer veure als
assistents la importància de la informa
ció meteorològica en la prevenció d'ac
cidents. Finalment, Francesc Martínez,
bomber del GRAE, va donar el seu punt
de vista, de primera mà, sobre el rescat a

la muntanya. Aquesta sessió va ser mo

derada per Ramon de Ros (UEC Horta).

Un dinar fred al mateix local de la UEC
de Gràcia va posar punt i final a la jorna
da del matí. Havent dinat, va començar
la tercera i darrera sessió dedicada a

la prevenció i moderada per Margarida
Suari (UEC Mataró). La primera inter
venció va ser la de Javier Aznar, director

La cloenda de la jornada va anar a càr
rec de Joan Sanjaume, president de la

UEC de Gràcia, i de Pere Sauret, presi
dent de la UEC Agrupació.

En un descans de la jornada es va fer
el lliurament del Gran Premi UEC- Grup
Cardada que va ser per a Marta Ferrer
Folch, en categoria femenina, i Ricard

Miquel Ferran, en categoria masculina.

Aquest premi dotat de material de mun

tanya de les botigues que formen part
del Grup Cordada, consisteix a premiar
la participació en les principals activitats
de les 10 entitats que formen la UEC.

Festa de les ensenyes i assemblea general ordinària
En compliment de l'estatut de la Unió Ex

cursionista de Catalunya, Agrupació Es-
o portiva, es convoca als socis a IAssem

blea General Ordinària que tindrà lloc el
dissabte 11 de febrer de 2012

A 2/4 de 12 del matí en primera convo

catòria i a les 12 del matí en segona, a

la seu social de la UEC de Sants, carrer

Jocs Florals, 51-53 - Barcelona.

Festa de les Ensenyes

A les 10 del matí tindran lloc diverses ac

tivitats al Rocòdrom de la seu de la UEC
de Sants, i a 2/4 de 3 del migdia, dinar
social al Restaurant Calero's, situat al
Centre Catòlic de Sants, carrer Antoni de

Campmany, 72-76, on tindrà lloc el lliu
rament de les ensenyes d'or i d'argent

als socis que hagin complert els 50 i 25

anys d'antiguitat a la seva entitat dins

l'any 2012.

Nota: Per a més informació es pot
consultar el programa detallat d'activitats a

la pàgina web www.uec.cat

Diferents modalitats d'esquí (l ) Concepció Arnou

Qué lluny queden els primers alpinistes
que es van iniciar en la pràctica de l'es

quí! Actualment hi ha moltes modalitats

d'esquí. Començarem a parlar, doncs,
d'aquestes modalitats:

Acroesquí. Esquí artístic i acrobàtic que
consisteix en un descens per una pista
fent una sèrie de maniobres i piruetes
acompanyades de moviments acrobà
tics harmonitzats amb música.

Esquí alpí. Activitat que consisteix a

baixar lliscant per pendents de neu, als

qual s'accedeix mitjançant remuntadors

mecànics. I'esquí alpí comprèn també
les modalitats de descens, eslàlom ge
gant, eslàlom supergegant i eslàlom

paral-lel.

Esquí acrobàtic. Disciplina d'esquí
que comprèn les modalitats d'aerees

quí, salts acrobàtics i bamps.

Esquí càrving. Esquí d'espàtula i cua

més amples que la part central, de cos

més estret i menys gruixut que l'esquí
alpí clàssic i força més flexible, que per
met fer viratges càrving.

El càrving consisteix a baixar a gran
velocitat per un recorregut marcat amb

portes amples i distants les unes de

les altres, i amb desnivells sobtats que
comporten canvis de ritme constants.

Esquí d'eslàlom. Esquí càrving curt,
estret i lleuger, que s'utilitza per a fer

viratges encadenats a gran velocitat.

Esquí d'estil lliure. Esquí de dimen
sions reduïdes i de línia de cotes molt

marcada, que permet una gran mani
obrabilitat i amb el qual és possible
fer salts en un migtub, en un circuit
amb obstacles, etc.

Esquí d'excursió nòrdica. Esquí pesat,
ample i robust que s'utilitza per a fer ex

cursions d'esquí de fons en terrenys de

neu no trepitjada.

Bé, per avui ja n'hi ha prou. Continuarem
en el proper número.

(Lèxic extret del Termcat)

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

Pasqual Garriga i Marlí

Aquest llibre suggereix vint excursions a l'abast de tothom,
tot prescindint dels Pirineus. la tria, per tant, ha recaigut en

vint racons de lo geografia de Catalunya de singular belle
sa o interès excursionista que posen de relleu la diversitat
de les nostres muntanyes i paisatges



Tuc d'Aubàs i Era Trona

Vall d'Aran

• Horari: 3h a 3h 30min per la pujada.
• Desnivell: +/- 800 m.

• Dificultat: baixa. Bona excursió per iniciar-se en l'esquí de

muntanya o en les ascensions amb raquetes.
• Material: a més del material d'esquí de muntanya cal portar
sempre el material de seguretat (ARVA, pala i sonda).
• Època: en funció de la neu, sobretot en cotes baixes, ja
que comença a 1.280 m. En general es pot fer de desembre a

març.
• Cartografia: Vall dAran. Esc. 1: 40.000. Ed. Alpina
• Bibliografia: Vall dAran. Esquí de montaña i raquetas 75 iti

nerarios, de Francisco Román. Ed. Desnivel. 52 ba/ades à skis

-dens les Pyrénées Centra/es, de François Laurens. Editions

Didier Richard.

• Accés: hem d'accedir al coll del Portilhon per la carretera

N141 que uneix la vall dAran amb Banhèras de Luishon.

Trobem el trencall just a l'entrada del poble de Bossòst. AI coll
mateix trobem lloc on estacionar al vessant aranès.

Mont Fourcat

Arièja
• Horari: 4h de pujada.
• Desnivell: + 1.085 m.

• Dificultat: excursió una mica llarga.
• Material: pot fer-se amb raquetes o amb esquí de muntanya.
Sembla molt poc exposada a eventuals allaus. Piolet i gram

pons serien útils en cas de trobar la carena final glaçada.
• Refugi: cabana de Fourcat prop del cim, ben equipada i

amb capacitat per unes 8 persones.
• Època: gener-febrer seria l'època més adient si volem sortir

de Croquié amb les raquetes o els esquís posats.
• Cartografia: mapa 2147ET Foix-Tarascon sur Ariège. Esc.

1 :25.000 de I'IGN francès o bé Haute -Ariège. Esc. 1 :50.000.

Rando editions.

• Bibliografia: LAriège en raquettes de Laurent Lafforgue. 3

Sup Éditions.
• Accés: passat el coll de Pimorent i Ax les Thermes per la

N20 arribem a Tarascon. Sortim en direcció a Foix per una

autovia i prenem la primera sortida cap al poble de Mercus.

De dintre el poble arrenca una carretereta, la D61, que s'enfila

amb força fins al nucli habitat de Croquié a 916 m on deixem

el cotxe.
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Amb bon sol és una de les ascensions

més senzilles i alhora agraïdes de la Vall

d:A.ran, amb nul-la dificultat d'orientació i
amb unes vistes que paguen amb escreix

l'esforç realitzat. A més en cas de fort rise
d'allaus és una ruta que per transcórrer
dintre de bosc no té pràcticament perill.

Dos-cents metres més avall del coll en

el vessant aranès, en un marcat revolt,
trobem encarada al sud una pista que
s'endinsa pel bosc de pi negre. Ens

trobem a la cota 1,280 m. Fins a finals de
febrer és normal calçar-se els esquís o

les raquetes en aquest punt. Remuntem
dintre el bosc més de tres-cents metres

tot seguint la pista. Hi ha un corriol molt
ben marcat que permet fer una drecera i
evitar la ziga-zaga més llarga de la pista.
Aquest corriol per on discorre el sender

PR 115 va quedar molt malmès per la

caiguda de molts arbres el gener del

2009 i per tant no val la pena seguir-lo
ja que ens haurem de calçar i descalçar
constantment els esquís. AI capdamunt de
la pista sortim del bosc i trobem la cabana
del Cap del Bosc i una mica més enda
vant un abeurador. Abandonem la pista
i encarem pel dret els darrers pendents
que ens porten al Còth de Baretja. És un

coll molt ampli en el qual trobem dues

cabanes de pastor força modernes amb

sostre de xapa. Una d'elles és oberta i tot

i el desordre interior pot oferir aixopluc.
Ens trobem a la frontera amb França i les
vistes al sud cap als tresmils de la carena

fronterera no tenen preu. Veiem els pics
de Boum, Malpàs, Crabioules, Lezat i

Quayrat.

pujat, gaudint del plaer d'esquiar sobre

una pista forestal.

Pasqual Garriga i Martí

Del coll situat a 1,749 m girem noranta

graus i encarem a l'est els pendents
oberts que formen una llarga carena

fins al cim mateix del Tuc d:A.ubàs, (LUCHON)

marcat per una fita fronterera. 2.072
m amb vistes excepcionals sobre
la part baixa de la Vall d:A.ran i tota FRANÇA
la regió de Luishon amb els seus

tresmils i el gran hotel al capdamunt
de l'estació d'esquí de Superbag
neges. Uns tres-cents metres més
a l'est s'alça l'allargassat pic d'Era
Trona de 2.088 m al qual accedim en

pocs minuts després d'una lleuge-
ra sifonada. Aquest cim domina el
sector central de la Vall d:A.ran. Si ho
volem podríem encara arribar fins al
cim del Tuc d:A.rres de 2.161 m en uns

30 a 40 min. tot seguint una suau carena

cap al sud. Tornarem sempre per on hem

Era Trona

(2.088m)

�

Mont Fourcat

El Mont Fourcat com el seu nom indica fa
dues puntes ben diferenciades i recorda

força el nostre Pedraforca quan s'observa

des de l'anomenat País d'Olmes, que
domina. Nosaltres l'ascendirem pel seu

vessant més suau i no tindrem la visió del
seu magnífic perfil.

Sortim de Croquié (916 m) per la carretera

asfaltada cap al coll de Trocadou i quasi
immediatament trenquem a la dreta cap
al camí anomenat Chemin du Canalot
indicat per un panell i pintat amb marques
grogues. Aquí ens posarem les raquetes si
la neu ho permet. Es tracta d'una drecera

que puja amb força dintre el bosc fins a

l'àrea d'acollida de Brougues, tot passant
per un conjunt escultòric de granit erigit en

memòria dels maquis de Croquié morts

durant la Segona Guerra Mundial. A l'àrea
de Brougues hi ha panells indicadors de
les rutes a fer a peu per la zona i una taula
d'orientació. Reprenem el camí direcció el
coll de Troucadou al qual arribem al cap
d'una hora de camí. El coll, situat a 1,253

m, és en realitat una inflexió d'una pista
sobre un llom. Trobem panells que ens

indiquen el Mont Fourcat tot seguint la

pista cap al sud-est sempre dintre un bosc
de faigs i roures. Podem evitar' les llargues
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ziga-zagues de la pista seguint dreceres

ben assenyalades i evidents. Cap a la cota

1,400 m abandonem la pista forestal per
seguir un camí evident ple de balises que
manté la direcció sud-est. Sortim finalment
del bosc sota un llom al qual ens enfilem

girant a la nostra esquerra i remuntant un

pendent més marcat passem a tocar d'un

petit orri a la cota 1,570 m (2h). A partir
d'aquí ens trobem sobre un llom despu
llat de tota vegetació i exposat a cops de
vent. Les vistes se'n van cap a les altes

muntanyes entre l:A.rièja i Andorra més al
sud. Carenegem cap a l'est per un ampli
llom sense perill fins a una primera cota,

el pie de Lauzate a 1,800 m (2h 45 min).
Ens caldrà encara seguir carenejant cap
a l'est durant almenys una hora més per
tal d'assolir la punta més alta d'aquest
cim bicèfal. De camí passem pel refugi
del Fourcat, impecable, molt net i molt
ben equipat, amb lliteres amb matalassos,
cuina, aigüera i estufa.

Nosaltres el trobem obert però no sembla

que ho hagi d'estar permanentment, sinó

que estigui més aviat destinat a pastors.
Trenta metres més enllà hi ha una senzilla

cabana de pastor. Arribats al cim del mont

Fourcat de 2.001 m (4h) gaudim d'un vast

panorama sobre el País d'Olmes, amb la
seva estació d'esquí i un magnífic circ do

minat pel pic de Saint Bathélemy. Tornarem

per on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí



ediloria Is Pasqual Garriga i Joan M. Vives

Serra de Miralles
Mapa a escala 7 :20.000 Editorial Piolet

Muntanyes de l'Ait Gaià
Mapa a escala 7 :20.000 Editorial Piolet

La prolífica Editorial Piolet continua un any més aportant nova i molt útil cartografia ex

cursionista que ve a omplir buits històrics i alhora posa a l' abast de tothom zones oblida
des o poc visitades a manca d'uns mapes en condicions. Entre les novetats d'aquest any
destaquem d'una banda el mapa Serra de Miralles, que cobreix el sector comprès entre

Igualada i Santa Coloma de Queralt, a cavall de l'Anoia i el sector oriental de la Conca
de Barberà conegut com la Baixa Segarra. El més interessant és el conjunt allargassat
que formen les serres de Queralt, de Miralles i de la Portella que van des de Bellprat fins a

Igualada. Servirà també per als amants de la BD, ja que el sector ofereix moltes possibles
rutes entre les quals el mapa ressalta la de la Serra de Miralles.

D'altra banda el mapa Muntanyes de l'AIt Gaià cobreix el sector on s'ajunten la Conca de
Barberà amb l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és un sector molt muntanyós i d'alt interès
excursionista on sobresurten les serres d'Ancosa amb el cim del Montagut, la de Selmella
amb els s_eus castells, el Montclar, la de la Brufaganya amb el santuari de Sant Magí o la
gran serra de Comaverd més a ponent. El mapa que enllaça amb l'anterior i amb els de El
Montmell i Font Rubí. Serra de la Llacuna de la mateixa editorial és un complement òptim
de la guia L'AIt Gaià, entre la Segarra i el Camp d'Ignasi Pianos de Martí de la col-lecció
Azimut (número 4) de Cossetània Edicions.

32 vies ferrades per Catalunya i Andorra
Albert Gironès, Marc Pérez i Ignasi Vidal

Cossetània Edicions. Valls, octubre 207 7

225x 7 20 mm; 756 pàg.

l'any 2001, en Marc Pérez i l'Ignasi Vidal van publicar la guia Vies ferrades a prop nos

tre de la desapareguda editorial La Butxaca de Muntanya. Uns anys després, la mateixa
editorial publicava la guia Vies ferrades, indrets i coves de la Costa Brava de l'Albert
Gironès. Ara Cossetània Edicions publica 32 vies ferrades per Catalunya i Andorra, una

guia completa de les vies ferrades actuals feta pels tres autors.

Després d'uns textos inicials on els autors ens parlen de material, l'equipament i la progres
sió en vies ferrades, els autors ens ofereixen la descripció de 32 vies localitzades per tota la
geografia catalana i andorrana i és, sobretot a Andorra, on concentren proporcionolrnenr
la majoria de rutes atès l'aposta que s'ha fet allà per aquests tipus d'activitat. En cada via
trobem les dades tècniques, l'ascens, el descens i la descripció de la via pròpiament dita.
Una curiositat és que els vies ferrades estan ordenades per ordre alfabètic, cosa que va

que anem canviant contínuament de zona en anar passant les pàgines deillibre. La guia
acaba amb un glossari de termes utilitzats en les vies ferrades. En resum, es tracta d'una
guia útil per a tots aquells que vulguin conèixer les vies ferrades que tenim actualment.
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En aquesta ocasió volem parlar de les revistes relacionades amb el món de la muntanya.

1. Revista oficial des de 1926 de l'Euskal Mendizale

Federazioa.

2. Revista editada per Prames especialitzada en temes de
senderisme, va aparèixer per primer cop l'any 2004, a partir
de l'any 2009 només en format digital.
3. Des de l'estiu del 2005 tenim en el mercat una revista

especialitzada en trail running, carreres de muntanya,
carreres d'orientació i raids multiesport.
4. Editorial francesa especialitzada en la muntanya, alpinisme,
esquí i escalada. Editora de les revistes LAlpe, Rider, Ski

Français i VerticalRoc.

5. Revista argentina d'escalada. El seu peculiar nom es

refereix a la deïtat creadora primigènia en la mitologia de les
creences Tehuelches.

6. Revista editada per la FEEC des de 1966.

7. La revista que estàs llegint en aquest precís moment...

8. Aquesta publicació editada per Outside Comunicación

Integral va aparèixer el 1993. Tal com diu la portada parla
d'aventura, esports, viatges, cultura i naturalesa.

9. Editada a Madrid va néixer el 2004 i actualment està dirigida
per Óscar Gogorza.
10. Revista francesa especialitzada en el món de l'espeleologia.
11. La revista del CEC.

12. I'Associació de Publicacions Periòdiques en Català.

13. Botiga de muntanya molt coneguda i també editora dels

Cuadernos Técnicos.

14. Capçalera de referència a l'Estat espanyol amb més de 20

anys d'existència. Pertany a un notable grup editorial, amb tres

capçaleres més: Escalar, Grandes Espacios i El mundo del
Outdoor.

15. Prestigiosa revista nord-americana editada des de l'any 1970.

Cada any concedeix els prestigiosos premis del Golden Piton.

Solucions del Concursionisme 365:

1. Sulayr 2. Veleta 3. Unesco 4. Cortiiuela 5. Genil 6. Wurn 7. Corral 8. Alcazaba 9. Borreguil 10. Alpujarra
11. Almeria 12. Poqueira 13. Penibética 14. Mulhacen 15. Permafrost

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31

de gener, les solucions de com a mínim de 12 mots encreuats

a l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i

telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per
participant. Entre les r-espostes 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 365 dedicat a la Sierra
Nevada és Jordi Badiella Aguilera, enhorabona. A la pàgina
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar

les respostes a les preguntes del número anterior.



LLiBRERIf. OA.
Horitzóns
València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.llibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@gmail.com

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

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

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

Condicions eSRecials p-er els socis de la U.E.C.

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

sPustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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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 el material entre 6 i 24

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

CH

El vostre especialista en:
ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
Iluchesporfs@eresmas.com

www.pakocrestas.com

portal de muntanya i aventura.llibres, viatges, material, audiovisuals



Amb la participació de: IBI
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i el finançament de:
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mm Generalitat
W de Catalunya


