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La Unió Excursionista de

Catalunya, Agrupació Esportiva
té la particularitat d'estar distribuïda

per Catalunya mitjançant entitats
autònomes i amb personalitat pròpia.

En aquestes entitats hi ha seccions

purament esportives juntament amb altres

que combinen la cultura i l'esport en el medi

natural.

La nostra fita és ser a prop teu i oferir-te el què
desitges.

Som a: Barcelona, Sants, Gràcia, Horta, Mataró,
Olesa, Tortosa, Prat de Llobregat, Bagà i Lliçà d'Amunt.

CI. Nou, 29
08301 Mataró
Tel.: 93 796 14 30



editorial

La Senyera
Quan era petit, un dia en passar davant de l'Escola del Teatre al carrer Tallers de

Barcelona, vaig veure per primer cop exposada al públic la Senyera, i li vaig dir al
meu pare: "Que n'és de bonica la Senyera!" El meu pare que encara lluïa en els ulls

l'espant de la guerra civil, en veu baixa em va dir: "i tant que sí!" Aquest sentiment
no s'imposa, es transmet i a la fi es té o no es té, de la mateixa forma que anem a la

muntanya o no hi anem.

Ja hem parlat en altres ocasions que la pràctica de l'excursionisme respon a un sen

timent i no a una resposta racional i argumentada del perquè anem a les muntanyes.
Fixeu-vos com els alpinistes que han perdut la vida no practicaven esport només
per gaudir de l'activitat, sinó que conscients dels riscos decidiren aventurar-se a la

muntanya moguts pels sentiments, i així ho fem nosaltres cada cop que ens posem
les botes.

Lexcursionisme a Catalunya ha anat aparellat al sentiment d'estima a la natura i al

país; per això en aquests moments en què tota la societat catalana qüestiona els

valors fonamentals del País, i el poble de Catalunya camina en direcció a decidir la

seva plena sobirania, la UEC Agrupació Esportiva donarà suport a la societat ca

talana en la seva lliure i democràtica reivindicació per decidir el seu futur, assumint
la responsabilitat que ens pertoca i sumant-nos a la coherència nacional des del

treball quotidià per enfortir els valors que com a catalans i excursionistes cultivem.

Visca Catalunya!

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Una nova oportunitat, un nou any

Comencem l'any tal com el vam acabar, és a dir, amb la segona part d'un article

que barreja la història i una ruta en BTT: "la ruta de les Salines" de l'Olga Rovira i el
David Guiu que esperem que us sembli tan interessant com l'anterior. En Carles Gel
us proposa conèixer un racó idll-lic, a l'extrem sud del Conflent i a tocar del Ripo
llès, un racó ideal per a l'esquí de muntanya i les excursions hivernals a peu i amb

raqueta de neu. I sense deixar la neu en Carles Udina fa història contemporània per
donar-vos tots els detalls d'un camí de l'Ait Urgell al Pallars passant per Sant Joan
de l'Erm. En Dani Carull ens portarà a pujar el Gran Paradiso als Alps, l'Israel Perni
ens acosta una mica més a la figura de l'Arno ligner, l'Assumpta Trens ens explicarà
una bonica història i com sempre, totes les seccions d'Excursionisme. Que tingueu
un bon any!



Rutes en
BTT per
les Salines
Els colls
de l'exili
republicà (II)

.

Us presentem la segona part de rutes en BTT

per les Salines (Alt Empordà), itineraris pensats
per visitar els passos de muntanya que van usar

milers d'exiliats per fugir del franquisme.
TEXT I FOTOGRAFIES DE

DAVID GUIU OLIVER I OLGA ROVIRA PIJUAN

Agullana - la Vajol -
coll de Lli - les Illes - coll de
Manrella - coll de Portell -

Santa Eugènia - Agullana

l'esforç. La baixada fins a les Illes és per
un breu sender (parcialment evitable)
que malgrat tenir trossos no ciclables
té l'interès de seguir per on va baixar el

president Companys. Un cop al poble
remuntem còmodament, gairebé sem

pre per asfalt, fins al coll de Manrella,
on visitarem el monument en record del
citat president. Des d'aquí fins al coll de
Portell realitzem un flanqueig amb po
ques variacions pel que fa a l'altimetria.
A continuació, ja només ens queda un

intens descens de 9 km fins a Agullana.

Itinerari que se situa en una franja cen

tral per dificultat tècnica i física: ni té

grans desnivells ni presència de corriols

(excepte el breu tram que arriba a les

Illes). La pujada fins a la Vajol es carac
teritza per les pistes boscoses i entre

tingudes ja que, de vegades, tenen el

ferm lleugerament irregular. Des de la

Vajol al coll de Lli hi ha algun tram més

exigent, però que es fa bé si dosifiquem
Distància: 29,7 km

Desnivell: 950 m
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Dificultat tècnica: mitjana-baixa (pun
tualment alta pel corriol cap a les Illes

-99% ciclable-).

Accés: des de Figueres cal seguir la N-II

cap al nord fins a trobar l'encreuament

que ens indica Agullana, a l'esquerra.

Des de l'aparcament del costat de la

parada de l'autobús (a la vora hi ha un

petit parc i un plafó del Memorial Demo

cràtic) anem a l'esquerra i als 30 m tom

bem a la dreta pel carrer Dolors Gomis

de Vidal, en direcció a l'Ajuntament. Un
cop al consistori pugem a la dreta; poc
després també tombem a la dreta per



creuar la plaça Major i la placeta de l'Es

glésia i arribem a un carrer que prenem
a l'esquerra, el segon carrer que puja;
aviat superem la plaça Josep Serra i Pa
lau. Sortirem del poble pujant decidida
ment pel carrer dels Tapers.

AI quilòmetre 1,8 fem un revolt a l'es

querra en direcció a Darnius; poc des

prés s'acaba l'asfalt i seguim cap a Dar

nius sense fer cas de l'entrada a un mas

que tenim a l'esquerra. Mig quilòmetre
després, a la bifurcació, seguim a l'es

querra planejant; a la següent bifurcació
també anem a l'esquerra cap a Darnius.

Deixem el camí en direcció a Darnius al

Hostal dels Trabucaires on Companys i Aguirre van parar a menjar

quilòmetre 3,2 per ascendir per la dreta.
AI quilòmetre 5,5 agafem la bifurcació
a l'esquerra en pujada; 150 m després
trobem una altra bifurcació que fem a la

dreta en pujada (trobarem marques de

la bandera republicana espanyola pin
tades en alguna pedra) i 300 m després
deixem la pista i girem a la dreta.

AI quilòmetre 6,9 continuem remuntant

a l'esquerra (després ignorem alguna
pista molt secundària a l'esquerra i a la

dreta); som en un tram de rampes molt

dures. AI quilòmetre 7,5 les rampes se

suavitzen i avancem recte i 250 m des

prés, passada una bassa, arribem a una

nova pista i la prenem a la dreta en puja
da (veiem alguna marca groga).

Entrem a la Vajol (al quilòmetre 8,4) pel
carrer de la Terma i tombem a la dreta

(passem pel costat d'unes baranes de

fusta). Sempre avancem recte i quan

gairebé som a punt de sortir del poble
girem a la dreta pel camí antic d'Agulla
na (sota hi ha un aparcament on hi ha un

plafó del Memorial Democràtic i referèn

cies a Lluís Companys); poc després ja
trobem indicadors del monument a l'exili
i els anem seguint fins a arribar-hi (qui
lòmetre 8,8) des d'on desfarem el camí

fins a la carretera d'entrada al poble.
5

excursionisme 372



Quan tornem a ser a la carretera l'aga
fem a l'esquerra en pujada; poc després
deixem a l'esquerra la font de l'Amor (hi
ha un recordatori de l'exili) i a la dreta
una placa commemorativa a les víctimes
del nazisme. AI quilòmetre 9,5 tombem

a la dreta pel carrer Lluís Companys fins
a arribar a la carretera que seguirem a

l'esquerra durant un quilòmetre, fins a

prendre a l'esquerra la pista que puja al
coll de Lli.

AI quilòmetre 11,8 (710 m) abandonem la

pista, passem una cadena i poc després
arribem al coll de Lli on hi ha un plafó i

una placa commemoratius de l'exili. Situ
ats al coll agafem el camí del mig, l'únic
que baixa i que ben aviat es transforma

en un difícil sender. Per aquí van baixar

cap a les Illes els presidents Companys i

Aguirre, amb el camí ple de neu.

AI voltant de les acaballes del 38 i

principi del 39 el president Companys
va començar a organitzar les primeres
evacuacions, principalment d'intel
lectuals, professors i funcionaris qua
lificats a través de la ruta Barcelona,
Girona, Olot, Figueres i Agullana. Mal
grat que el President havia expressat
la voluntat de romandre en el seu des

patx presidencial
H

... la pressió de la
seva muller, el record del fill malalt i

l'obligació de conduir a bon port tots
els collaboradors fidels i amics, el van
convèncer de partir" (fragment de Pà

mies, 1974).

AI quilòmetre 12,3 enllacem amb una

pista i la seguim a la dreta en baixada.

200 m després sortim a una altra pista i

també la prenem a la dreta en baixada;
hem d'estar atents perquè 30 m després
surt a l'esquerra el sender que baixa a

les Illes i que nosaltres agafarem. AI

quilòmetre 12,8 trobem una bifurcació
de senders i prenem el de l'esquerra en

baixada.

Arribem a l'hostal dels Trabucaires (13
km) i creuem el poble pel bell mig. AI

quilòmetre 13,3 tombem a la dreta (avi
at hi ha un altre monument) i iniciem
la remuntada per la Route de Manre",
per asfalt (GR). Sempre avancem per
aquesta ruta.

AI quilòmetre 14 girem a la dreta en pu
jada i al 15,6 s'acaba l'asfalt i avancem

recte (a l'esquerra hi ha la font de la

Figuera). Arribem al quilòmetre 16,7 al

monument a Lluís Companys. Mirant
al monument hem de prendre a l'es

querra un sender, (si ja en tenim prou
podem baixar per la carretera i tot bai
xant arribarem a Agullana passant per
la Vajol).

Cal estar molt atents al quilòmetre

6
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Passat el coll de Manrella, direcció al coll de Portell

16,93 perquè allà prendrem el sender
de l'esquerra; pocs metres després ar

ribem a una pista i l'agafem a la dreta
en una pujada molt suau.

AI quilòmetre 17,9 empalmem amb una

nova pista que agafem a l'esquerra en

baixada. 100 m després prenem una

altra pista a la dreta en baixada. Alerta

Vista de Costoja



que mig quilòmetre després hi ha una

pista a l'esquerra que no hem de seguir.

AI quilòmetre 20,4 tombem a la dreta
en pujada suau, (GR) i, ben aviat, som
al coll de Portell on abandonem la pista
principal i en prenem una de més dolen
ta a la dreta.

A Santa Eugènia (25,4 km) hem de

prendre la pista en mal estat que surt

davant mateix de l'entrada (marxarem
deixant a la nostra esquena l'ermita, al
sud-est) i, per tant, no hem de fer cas

de les indicacions del GR, ni del centre
BTT d'Agullana. Aquesta pista és for

ça sorrenca, a estones pedregosa i de

marcat desnivell, però és de bon baixar

tot i que cal estat atents.

AI quilòmetre 26,5 arribem a un altre
camí i l'agafem a la dreta, poc després
fem la bifurcació a l'esquerra en baixa
da. 400 m després, a la cruïlla, seguim
recte en descens. AI quilòmetre 27,8
baixem a l'esquerra i al 28,5 abandonem
el cimentat anant a l'esquerra planejant.

AI quilòmetre 29,2 creuem el rierol i

remuntem una mica per sortir al camp
de futbol al qual arribarem passant una
tanca. El superem deixant-lo a l'esquer
ra; quan som al poble girem a l'esquerra
per baixar per la carretera (deixarem a

l'esquerra l'escola pública) fins a l'apar
cament on tenim el vehicle.

Sant Llorenç de la Muga -

Albanyà - Pincaró -

hostal de la Muga - Costoja -

coll d'Oliveda - Sant Llorenç
de la Muga

Gran ruta de perfil clàssic ja que transita

íntegrament per pistes. Iniciem el recor

regut ascendint molt suaument 6 quilò
metres per la carretera que ens porta
cap a Albanyà. Després encara avan

çarem una mica més per còmode asfalt
fins a passar pel càmping on ben aviat

comença una pujada intensa ja que su

perarem 3 quilòmetres al 10,5%, just fins
al coll de Pincaró. A partir d'aquí perdrem
150 m per entrar plenament a la vall de

la Muga, la qual remuntarem pel marge
dret bàsicament amb pendents molt as

sequibles, excepte el primer tram. Amb
tot, heu de tenir present que us trobareu

amb un trencacames constant fins gai
rebé arribar a l'hostal de la Muga. Des

d'aquest indret encara us queda ascen

dir fins a Costoja i posteriorment fins
al coll dels Horts i la Gavarra. A partir
d'aquest punt gairebé és tot un regal en
forma de descens que sense arribar a la

categoria de tècnic, sí que demana aten
ció per l'estat de la pista.

Distància: 54,5 km
Desnivell: 1.350 m

Dificultat tècnica: baixa (puntualment
mitjana).
Accés: des de Figueres cal seguir di
recció França per la N-II fins a l'encre

uament que, a l'esquerra, ens durà fins

a Sant Llorenç de la Muga. Deixem el

vehicle a l'aparcament de l'entrada del

poble.

Sortim del pàrquing i prenem la carrete
ra GI-511, direcció Albanyà on arribarem

després de fer el quilòmetre 6,4. 250 m

després, anem a la dreta en direcció al

càmping Bassegoda Park, on arribarem

per la pista asfaltada principal. Trobem
marques del GR i del centre BTT (ruta
núm. 28). Quan portem 7 km ignorem
la pista de la dreta, travessem el riu i

seguim encara per asfalt. Poc després
deixem una pista a l'esquerra i seguim
direcció l'hostal de la Muga. Anem tro

bant marques de GR.

Quan deixem a l'esquerra el càmping
Bassegoda (7,8 km) seguim encara per
asfalt. Seguim la ruta 8 i 28 del centre
BTT (a partir d'aquí i fins a l'hostal de

la Muga seguirem les indicacions de

la ruta 8 del centre BTT). Poc després
s'acaba l'asfalt i seguim pel costat del
riu. A la següent bifurcació (9,1 km)
anem a la dreta en breu baixada cap al

coll del Pincaró i l'hostal de la Muga.

Al coll de Pincaró (11,9 km, 520 m) el
camí es bifurca i nosaltres anem a la
dreta. Després d'una breu pujada final,
tot seguit iniciarem el descens per la

pista principal.

A l'hostal de la Muga (26,2 km, 700 m)
abandonem les indicacions de la ruta 8

del centre BTT que hi ha a l'esquerra.
Nosaltres seguirem pel sender que pas
sa pel mig dels edificis en ruïnes. Poc

després el corriol enllaça amb una pista
que prendrem. 200 m després empal
mem amb una nova pista que agafarem
a l'esquerra en pujada.

La pujada fins
a la Vajol es
caracteritza per les

pistes boscoses i
entretingudes
AI quilòmetre 27,9 seguim endavant i ig
norem la pista de la dreta. Ben aviat ar
ribem a l'asfalt, per on seguirem durant

uns 100 metres. A continuació, girem a

la dreta per prendre una pista, en baixa

da breu, direcció les Costes.

AI quilòmetre 31,1 fem la bifurcació a la
dreta en suau pujada i 200 m després
ignorem la pista de l'esquerra. Baixem
fortament i 100 metres després conti

nuem recte direcció a Costoja, en suau

pujada i al quilòmetre 32,4 anem a l'es

querra per camí asfaltat.

Davant de Costoja (33,1 km, 800 m)
arribem a la carretera i la prenem a la

dreta. Abans, però, visitarem el petit
poble. A la plaça podem proveir-nos
d'aigua potable.

Davant del monument de la Vajol 7
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Quan passem per davant del monument
en memòria als exiliats que van fugir per
aquest pas, seguim recte en baixada

per la D-3, en direcció Figueres, Maça
net i Tapis.

L'any 1939 l'actual carretera GI-503

era un cami de carro que permetia
creuar la frontera amb França pels
colls dels Horts i del Roig. El dia 7 de
febrer d'aquest mateix any es van obrir
les fronteres i es va permetre el pas
de nombrases families que esperaven

per fugir del feixisme. Els cotxes tot

just podien arribar fins abans del po
ble de Tapis, on el cami esdevenia de
ferradura i la gent hi havia d'avançar
a peu, amuntegada i enmig de cons-

Posteriorment la
realitat fou una
altra: camps de
concentració i priva
cions inhumanes

tants empentes que no semblaven

molestar ningú; hi havia d'altres penes
que pesaven més. Amb tot, creuar la
frontera era un "èxit" que se "celebra

va" amb crits de França, França!, com
si s'arribés a la llibertat. Posteriorment
la realitat fou una altra: camps de con

centració i privacions inhumanes.

Es calcula que per aquest indret van

passar més de 70.000 persones, si fa

a no fa com a la zona del coll d'Ares

(75.000); en tots dos casos molt per
sota de la Jonquera (175.000) i el Per

tús (100.000).

AI coll dels Horts (37,2 km) abandonem
la carretera i prenem una pista a la dre

ta, en breu baixada, en direcció Sant

Andreu d'Oliveda. Quan tornem a re

muntar, a la dreta deixem una pista que
porta a Sant Cristòfol; nosaltres seguim
recte. Poc després ignorem una pista
que baixa a l'esquerra i remuntem per la

pista principal.

Quan portem 40 km de ruta, a la font
del Bac, anem a l'esquerra, en baixada,
en direcció Sant Pere dels Vilars, la Far

ga i Maçanet i 100 m després baixem a

l'esquerra.

AI quilòmetre 43,9 arribem a una nova

pista en millor estat que prendrem a la

dreta i continuem el descens en direc

ció Sant Andreu d'Oliveda i al quilòme
tre 45,2 descendim a l'esquerra. Ara

seguim les indicacions de la ruta 2 del

centre de BTT, tot i que al quilòmetre
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45,4 anem a la dreta, en baixada, se

guint la ruta 4 del centre BTT i en direc
ció Sant Llorenç de la Muga.

Més informació a:

www.empordaturisme.com

AI quilòmetre 46,6 ascendim a la dre

ta sempre fent cas de les marques del
centre de BTT i al quilòmetre 47,9 dei
xem una pista a l'esquerra; 50 metres

després, arribem a una nova pista, que
prendrem a l'esquerra en baixada se

guint les marques del centre de BTT.

Bibliografia:

Quan som al quilòmetre 48,4 baixem

a la dreta. No fem cas dels indicadors

de Maçanet i de Darnius i al quilòmetre
48,9 no fem cas de l'indicador del Pla

d'Amigó, a l'esquerra. Nosaltres seguim
a la dreta en baixada.

- Exili imort del president
Companys. Benet, J. Editorial
Empúries. Barcelona, 1990
- Memòries (1905 - 1940),
Benguerel, X. L'Avenç. Barcelona,
2008

- Una esperança desfeta. L'exili
de 1939. D. A. Generalitat de

Catalunya. Barcelona, 2000
- Veus de l'exili, Figueres. J. M.
Cossetània Edicions. Valls, 2007
- Exili. Marin, P. Pagès Editors.
Lleida, 2010
- Quan érem Capitans (Memòries
d'aquella guerra). Pàmies, T.
Dopesa. Barcelona, 1974
- Els darrers dies de la Catalunya
Republicana. Rovira i Virgili,
A. Curial Edicions Catalanes.
Barcelona, 1976

AI quilòmetre 50,6 arribem a una altra

pista i seguim recte; al quilòmetre 51,40
anem a la dreta, en baixada, per camí ci
mentat, en direcció a Sant Llorenç de la

Muga. Poc després passarem pel costat
de l'embassament de Boadella. Encara

ens queda remuntar 70 m de desnivell

abans no descendim definitivament fins

al poble, sempre per la pista cimentada.

Deixant enrere l'hostal de la Muga



ESCALAR O L'ART
DE L'ATENCiÓ
Per tal de progressar de forma eficient i
equilibrada en la vertical es fa del tot necessari
aprendre a moure'ns suaument i constantment
creant un moviment deliberadament: intencionat:

TEXT I FOTOGRAFIES D'IsRAEL PERNI

Els que som del món de l'escalada ja coneixem a l'Arno ligner
i el seu Best Seller The Rack Warrior's Way (Guerreros de la

Roca, publicat per l'editorial Desnivel al 2005). Aquest any l'Ar
no ens presenta el seu segon llibre, Espresso Lessons, una

oportunitat per conèixer les seves teories i un text en el qual
desenvolupa els exercicis pràctics per millorar la nostra habilitat
d'escalar i el nostre entrenament mental.

La UEC de Sants ha organitzat un cicle en el qual diferents es

caladors han pogut experimentar en primera persona el mate
rial que l'Arno ensenya en aquestes sessions, ocasió que hem
aprofitat per parlar amb ell.

Què et va portar a desenvolupar un sistema específic per
millorar l'entrenament mental en lloc de l'entrenament físic?
L:entrenament mental va ser, per a mi, més interessant que el
físic. Tenia més curiositat per aquest aspecte. Aquesta curio
sitat és extremadament important pel procés d'aprenentatge.
Curiositat vol dir que estàs molt motivat per aprendre i això et

permet fer-ho amb més profunditat. No pots ensenyar el que no

coneixes. Si només coneixes la primera capa a tens informació
superficial, llavors no pots ensenyar-ho efectivament als alum
nes. I si això passa crearàs situacions potencialment perilloses
per a ells, ja que no coneixes en profunditat les conseqüències
associades al material. Ensenyar a caure és un exemple per
fecte. Si coneixes això a un nivell molt profund desenvoluparàs
valors reals per als estudiants.

Fent un cafè amb Arno ligner a la cafeteria Muntanya de Llibres de Vic. Foto: David Villegas 9
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L'Arno en un moment de l'explicació

Pels que no coneguin el material, quin és l'enfo
cament del teu sistema d'entrenament?
t'essèncía del material de Warrior's Way (ww) és
enfocar l'atenció en la tasca que estem fent i crear

situacions apropiades d'aprenentatge per als estudi
ants. En l'entrenament de ww, nosaltres preguntem:
on cal que els aprenents enfoquin l'atenció? Un altre
element essencial és entendre el procés d'aprenen
tatge. Aprendre és una habilitat que requereix intró
duir una mica d'estrès als aprenents, deixant que
connectin amb la situació, i que amb aquesta expe
riència desenvolupin la sensació de confort. Llavors,
aprendre és convertir l'estrès en confort. Aquesta
conversió només succeeix de manera esglaonada.
Així mateix, saber quina quantitat d'estrès cal donar
als aprenents .és vital. Aprendre a caure, altre cop,
és un excel-lent exemple de com es treballa amb

aquest procés. Comencem amb caigudes fent de

segon i poc a poc incrementem l'alçada fins que se

sentin còmodes. Finalment ells fan progressivament
caigudes de primer fins desenvolupar la comoditat.

Aquesta és l'estructura bàsica, però hi ha detalls
subtils. Un educador que no entengui el material ww
en profunditat pot fer progressar els alumnes massa

ràpid i generar-los més por o fins i tot lesions.

Llavors, escalar es compon de més d'una tasca?

Sí, escalar suposa moltes tasques. De totes formes
n'hi ha dues de fonamentals per determinar com fem
servir l'atenció: tasques de pensar amb la ment i tas

ques amb els nostres cossos.

Durant les sessions d'entrenament ensenyem l'es
tructura general de com fer servir l'atenció. Com a

exemple preneu en compte com Isaac Newton va

desenvolupar la llei de la Gravitació Universal. Ell

va fer servir una situació ideal, el buit sense cap re

sistència a l'aire, per entendre com tots els objectes
actuen amb el camp gravitacional. Llavors la llei pot
ser entesa en un estat ideal, aplicada en situacions

específiques. A ww mirem els usos ideals de l'aten
ció i n'hi ha només dos: pensar i fer. Un cop ente

nem com fer servir l'atenció efectivament per pensar

10
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Clínic amb Arno a la UEC de Sants. Foto: Pere Sauret

(com és més efectiu pensar) i fer (com és més efectiu

moure'ns) llavors podem passar a una situació espe
cífica, pot ser a vista, vies assajades, etc.

Aquest aprenentatge és aplicable en d'altres
àmbits?

Sí, el ww no és només per escalar. Ens dóna un mo

del per fer servir l'atenció efectivament a qualsevol
situació que sigui estressant o un repte. Moltes situ
acions de la vida són estressants: la parella, la feina,
les relacions.

Quines han estat les teves fonts?
Hi ha moltes fonts. Ara mateix estic llegint els llibres

de Joseph Campbel que estudien la mitologia. És un
tema fascinant. En un dels seus llibres ens descriu

com ell mateix va estar cinc anys estudiant pel seu
compte. Vivia en una petita casa lluny de la influèn
cia estructurada universitària i simplement llegia els

llibres que l'interessaven. Un llibre li portava la curi

ositat cap a un altre i d'aquí a un tercer. Aquesta és
també la meva manera de fer. No tinc un títol uni
versitari en psicologia. El que sí que tinc és milers

d'hores llegint, provant i sospesant material sobre la

consciència i l'atenció. La meva curiositat em va por
tar a llegir eillibre que necessitava al moment exacte

que em calia.

Així que vaig començar amb els llibres d'en Carlos
Castaneda. Vaig llegir tots aquests llibres, alguns
escrits sota el mateix coneixement Tolteca, i alguns
llibres que critiquen Castaneda. Això em va portar a
Dan Millman, Deepak Chopra, Wayne Dyer i així un

cop i un altre. Però vaig començar per Castaneda.

Quin és el punt principal o el pilar del teu sistema?
El punt central o base principal és desenvolupar
consciència. Un esdevé més conscient si fa més
connexions més enllà d'un mateix. Fora de l'ego. Per
tant, la identitat de l'ego és contrària a desenvolupar
consciència. I...:ego és una separació, una identitat aï
llada que un crea de si mateix. Per tant, la destrucció

d'aquesta estructura és la primera tasca per esdeve-



nir conscients. No la destruïm completament perquè
som individus mentre vivim aquest pla físic. Però les
identitats falses, usualment vinculades a coses ex

ternes han de ser destruïdes.

"Jo sóc important perquè escalo 8c." "Jo sóc impor
tant perquè tinc molts diners." Aquests són alguns
exemples d'identitats falses. Donen a entendre que
altres que escalen menys de 8c o tenen menys di
ners són menys importants. El valor d'un mateix va

lligat a coses externes però aquestes coses externes
poden canviar amb el temps. No es pot pujar un 8c

per sempre o es poden perdre els diners. Quan això

passa, l'ego se sent amenaçat. Hem de tenir el valor

de tenir qüestions internes diferents, com ara situar

com a qüestió interna, com a

identitat el procés d'aprenen
tatge. Qüestions que no can

vien amb el temps; romanen
amb tu i llavors la teva per
cepció de tu mateix es manté
constant. Entens que cada

persona té talents diferents,
habilitats i experiències, i

veus els altres com iguals.
"Sóc igual als altres."

den perfilar aquest procés. Però també és important
practicar amb un instructor.

I pels més avançats?
Si un és capaç d'avançar per convertir-se en esca

lador d'elit llavors estarà practicant el material ww,
més o menys, sense saber-ho. Simplement no es pot
assolir un nivell superior sense fer-ho. Recorda, l'es
sència del material ww és l'atenció al moment. Els

escaladors avançats simplement ho han après a tra

vés de llargs períodes de prova i error, per centrar
l'atenció al moment. La pregunta simplement esdevé:
quant de temps vull que em suposi el meu procés
d'aprenentatge? El material ww i la formació poden
accelerar aquests procés.

"Jo sóc important
perquè escalo Bc". "Jo
sóc important perquè
tincmolts diners" ...

Amb quina regularitat cal practicar aquests
principis?
Una de les decisions més importants que he pres és
la de practicar ioga durant 15 minuts cada dia, en

comptes d'una hora un parell de cops per setmana.
Per què? Doncs és millor una mica de ioga amb fre

qüència en lloc de fer-ho molt, però ocasionalment.

Fer 15 minuts de ioga cada dia és un procés que
integres a la teva vida. És una quantitat més petita
i trobarem menys resistència per la ment i per tant

menys excuses i és més fàcil fer-ho. Llavors, amb
quina freqüència? Diàriament!

Ens pots donar un consell per als novells que vul
guin començar a practicar el teu sistema?
El consell principal és practicar en petits increments.

Els exercicis del segon llibre Espresso Lessons po-

Una cosa és conèixer el

camí i una altra molt dife
rent caminar-lo, ens pots
recomanar alguna pràctica
complementària d'escala

da que ens ajudi a millorar
les condicions físiques i

mentals?

Sí, qualsevol activitat estressant que requereixi aten
ció al moment. Ioga, Tai Chi, qualsevol art marcial,
bicicleta de muntanya, qualsevol en realitat. Però,
trobeu una activitat per complementar l'escalada que
és on gaudiu. Recordeu, la curiositat respecte a l'ac

tivitat genera la pròpia motivació. En altres paraules,
no feu res només perquè us porti a ser millors esca

ladors; feu qualsevol cosa que us doni la sensació
d'estar vius.

Hi ha algun mitjà d'estar en contacte amb tu i

saber-ne les novetats?
A la web www.warriorsway.com trobareu més infer
mació i us permet registrar-vos a la llista de correus

electrònics per rebre unes lliçons bisetmanals per
continuar treballant amb el material. També estic tre
ballant per crear una comunitat ww on les persones
interessades es puguin trobar, reunir i continuar dis
cutint practicant aquest material fascinant.

Escalant a Montserrat. Fotos: Pere Sauret Cafè i clínic a Ingràvita (Igualada) 11
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Entre Ulldeter i
el Canigó, un petit
racó per a l'esquí
i les raquetes

12
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Coll d'Ares, Vistes de les muntanyes d'Ulideter i Costabona



Apartat dels llocs
més massiiicats i
populars dels Pirineus
Orientals, a l'extrem
sud del Conflent i a
tocar del Ripollès,
hi ha un racó idil-lic

que ens permetrà
gaudir de I 'esquí de
muntanya i de les
excursions hivernals
a peu i amb raquetes
TEXT I FOTOGRAFIES DE

CARLES GEL

Apartat dels llocs més massificats i po
pulars dels Pirineus Orientals, a l'extrem

sud del Conflent i a tocar del Ripollès,
hi ha un racó idíl·lic que ens permetrà
gaudir de l'esquí de muntanya i de les
excursions hivernals a peu i amb raque

tes; un espai del tot verge que es carac

teritza pels seus cims arrodonits, i uns

vessants suaus i poc compromesos que
us faran gaudir d'uns jorns especials
d'esquí i de muntanya.

El Conflent és una comarca nord-cata

lana carregada de muntanyes, encara

força desconeguda per a una bona part
dels excursionistes i muntanyencs del

Principat. No obstant això, als que ens

agrada descobrir nous racons i enamo

rar-nos-en, hem descobert en aquest
petit indret, un lloc extraordinàriament

apropiat per a les excursions amb es-

./

quís de muntanya, i també per a les ra

quetes de neu.

Els cims no són gaire alts, els més alts
tot just superen els 2.500 metres per
ben poc, i les característiques tècni

ques de tots els itineraris proposats en

aquest escrit, requereixen un nivell mig
en esquí de muntanya. Es pot afirmar
que es tracta d'ascensions i travesses

d'iniciació. El compromís, per tant, no

és gaire gran, i els perills força menys
importants que en d'altres cims veïns.

A més, aquest indret sol estar sempre
nevat i les condicions de la neu, gràcies
a l'orientació nord i al vent que fa hores

extres, solen ser molt bones (neu ven

tada, neu dura, neu pols ... ). Ens trobem
doncs davant d'un lloc força interessant
i amb un punt de partida comú situat a

l'aparcament de dalt de tot de les pistes
d'esquí de Vallter (2.150 m).

Tots aquests itineraris també tenen en

comú que travessen la més que cone

guda portella de Mentet, una magnífica
porta d'entrada al salvatge Conflent. Cal

destacar, que un esquiador de munta

nya ben entrenat és capaç de fer tots

aquests itineraris en un mateix dia, és a

dir, quatre en un!

ELS ITINERARIS

1. Roques de la Portella

(2.441 m) i Rocs Blancs
(2.439 m)
Ruta bellíssima que amb el pas del

temps esdevindrà clàssica. Per mi ho
és des de fa molts anys. Com en tots els
itineraris proposats prenem com a punt

Prop del cim de la Roca Colom

de partida l'aparcament superior (2.150
m) de les pistes de Val Iter. Ens dirigirem
en direcció nord-est remuntant o bé pel
torrent o bé pel bosc i els pendents de

l'esquerra de l'esmentat torrent, fins que
s'arriba a un punt on caldrà seguir pel
torrent. El remuntem sense gaires difi

cultats fins que s'arriba a la portella de

Mentet (2.412 m). A l'esquerra es deixa

la ruta normal al pic de la Dona.

Tot seguit, ascendim per les suaus i

àmplies pales que hi ha a la dreta de la

portella, generalment en direcció est/

nord-est, fins que s'arriba a un monticle

rocallós, el Roc de la Portella (2.441 m).
Les vistes sobre el Canigó són realment

impressionants.

A continuació, després de treure les

pells, davallem, primerament en direc

ció est i, tot seguit, nord/nord-est, per
una curta pala i a continuació pel torrent.
Aquest descens ens portarà fins a la bi

furcació de dos torrents i un pla bastant

gran. El descens és força fàcil i no sol

comportar dificultats. Així mateix, tam

bé es poden esquiar els pendents de la

dreta, tant o més bonics que el mateix

torrent. Una vegada siguem a l'esmen

tada bifurcació, tornem a posar pells als
esquís i tot seguit ascendim suaument

cap a la dreta, seguint el curs del tor
rent en direcció sud-est durant uns 10

o 15 minuts com a màxim. Tot just ens
situem sota la vertical dels Rocs Blancs,
girem a l'esquerra i pugem l'ampla i for

midable pala de neu d'uns 200 metres

de desnivell, on la neu sempre sol estar

en condicions excel-lents, directament

fins al cim deis Rocs Blancs (2.439 m).

La tornada a Vallter la farem pel ma
teix itinerari.

13
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tenen en comú que
travessen la més que
coneguda portella
de Mentet

Desnivell positiu acumulat: uns 750 m

Durada: de 3 h 30 min a 4 h
Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, Arva, sonda i pala
Època recomanada: de desembre a

principis de maig

2. Puig de Coma Ermada

(2.496 m) i puig de la Llosa

(2.504 m)

Dos dels cims clàssics de la regió, es tro
ben a cavall entre el Ripollès i el Conflent.

El punt d'inici és al pàrquing de les pistes
de Vallter 2000 (2.150 m) des d'on segui
rem les indicacions de l'itinerari número 1

fins a la portella de Mentet (2.412 m), tot i

que per pujar fins a l'esmentada portella
també podem pujar per les pales que hi
ha immediatament a la dreta del torrent

o canal. A continuació, ens dirigirem pri
merament en sentit est i després sud-est,
ascendint per unes pales molt suaus (a la
dreta es deixa l'itinerari núm. 1), fins que
arribarem al capdamunt de la carena.

Pocs metres a la dreta hi ha una barraca
de pedra. Tot seguit traiem les pells als

esquís i iniciem un curt i fàcil descens fins
a la portella de Morens (2.381 m), un coll
molt ample situat entre el Roc de la Por
tella i el puig de Coma Ermada. Tornem
a posar pells i foquegem en direcció lleu

gerament sud-est, per unes pales suaus

i molt amples (i sovint glaçades) fins al
mateix puig de Coma Ermada (2.496 m).
Excel-lent panoràmica local!

14
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El següent objectiu ens queda ben a

prop. Cal seguir la carena en direcció
sud-est i després est, a través d'uns

pendents molt planers en lleuger des
cens, i on no és necessari treure les

pells. Després de creuar la collada de

la Llosa (2.467 m) es remunta la carena

cada vegada més estreta fins al cim del

puig de la Llosa (2.504 m). La tornada
es fa pel mateix itinerari.

Desnivell positiu acumulat: uns 580 m

Durada: de 3 h a 3 h 30 min

Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, Arva, sonda i pala
Època recomanada: de desembre a

principis de maig

3. Roca Colom (2.506 m)
Ascensió a la muntanya més alta

d'aquesta petita regió, la Roca Colom,
un cim que sol combinar-se amb el Cos
tabona. Aquesta vegada, però, assoli

rem l'objectiu proposat des d'Ulideter.

Prenem com a punt d'inici l'aparcament
de les pistes de Vallter (2.150 m) i se

guim l'itinerari núm. 1 fins a la portella
de Mentet (2.412 m). A continuació, es

puja suaument en direcció est fins al

capdamunt de la carena, just al costat
del petit refugi de pedra. Traiem les pells
i davallem per terreny fàcil en direcció
a la portella de Morens (2.381 m), tot i

que el més recomanable és deixar-la
a la dreta i esquiar tot el que es pugui
per la pala del vessant nord del puig de
Coma Ermada. Arribarà un moment en

què haurem de tornar a posar les pells,
i iniciarem una llarga diagonal per sota
el puig de Coma Ermada i el puig de
la Llosa fins que arribarem a Roques
Blanques (2.454 m) que no té res a veu

re amb el Rocs Blancs. La Roca Colom

El Canigó

és al nostre davant. Traiem les pells i tot

seguit esquiem un bonic i ferm descens

fins a la portella de Callau, un pas que
es troba a les portes del nostre objectiu.
A continuació, tornem a posar pells i pu
gem el fàcilliom fins al cim de Roca Co
lom (2.506 m), que presenta unes vistes

magnífiques cap a la Catalunya Nord i

l'alta vall del Ter. La tornada a Ulldeter la
farem a través del mateix itinerari.

Desnivell positiu acumulat: uns 740 m

Durada: de 4 h a 5 h

Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, Arva, sonda i pala
Època recomanada: de desembre a

primers de maig

4. Cim de Pomerola (2.456 m)
És la muntanya més allunyada de to

tes, un objectiu de fàcil i ràpid accés

des del coll de Mentet, i molt més llarg
des de Vallter. Personalment l'he fet
des de totes dues bandes i ambdues

les trobo interessants. Probablement

sigui aquest l'itinerari més complet de
tots els proposats.

El cim de Pomarola és molt conegut pels
esquiadors de muntanya del vessant

nord, ja siguin catalans o francesos.

Prenent com a punt de partida el pàr
quing més alt de les pistes de Vallter

(2.150 m), seguirem les indicacions de
l'itinerari número 1 fins arribar al cim de
Roes Blancs (2.439 m). El cim de Po_me
rola queda davant nostre.

A continuació, traiem les pells als es

quís i iniciem un bonic descens d'uns

150 metres de desnivell en direcció ge
neralment est/nord-est, esquiant unes



pales molt fermes que ens porten fins
al torrent. Tot seguit, després de tornar
a posar les pells ascendim la pala de

poca dificultat que ens portarà al cim de
Pomerola (2.456 m). El Canigó és veu

molt a prop.

La tornada a Ulldeter la farem pel ma-

teix itinerari.
�

Desnivell positiu acumulat: uns 1.050 m

Durada: 5 h

Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, Arva, sonda i pala
Època recomanada: de desembre a

primers de maig

5. Roe de la Portella

(2.441 m)
Aquest itinerari ens permetrà conèixer
el vessant més desconegut d'aquesta
muntanya. Hi ha una part tècnica en el
descens de la portella de Mentet per
la canal que dóna al Conflent. Iniciem

aquest itinerari al pàrquing de Vallter

(2.150 m) i seguim les indicacions de l'iti

nerari núm 1 fins a la portella de Mentet

(2.412 m). Després de treure les pells als
esquís iniciem el descens de la portella
pel vessant contrari; aquest descens no

és sempre possible fer-lo esquiant, ja
que la neu dura, el gel i els passatges
estrets dificulten enormement aquest
curt descens de no més de 100 metres

de desnivell. Una vegada s'ha superat
el principal problema, s'esquia fins al

bosc i fins i tot una mica més. A la nos

tra dreta hi ha la carena. Podem esquiar
fins als 2.100 m i tot seguit, remuntarem
els pendents de la nostra dreta que ens

han de portar fins a la carena. Ho po
dem fer amb esquís a grampons depe
nent de l'estat de la neu. A continuació,
remuntarem la fàcil carena en direcció
sud/sud-oest fins al Roc de la Portella

(2.441 m). Descens fàcil i evident a tra

vés de la portella de Mentet.

Desnivell positiu acumulat: uns 640 m

Durada: de 2 h 45 min a 3 h 15 min

Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, piolet, Arva, sonda i pala
Època recomanada: de desembre a

mitjans de maig

6. Puig de Coma Ermada

(2.496 m)
La pala nord del pic de Coma Erma

da és excel-lent, un veritable regal per
als esquiadors de muntanya! Situats al

pàrquing de les pistes de Vallter 2000

(2.150 m), seguirem les indicacions de
l'itinerari núm 2 fins que s'arriba al cim
de Coma Ermada (2.496 m). Després de
treure les pells, iniciarem la davallada
del vessant nord d'aquesta muntanya
per 'unes pales no gaire dretes i força

Cim del Roc de la Portella

amples, on el plaer està garantit. El des
cens té uns 300 m de desnivell i la neu

sol estar sempre en condicions òptimes.
La tornada a Ulldeter la podem fer pel
mateix itinerari, a bé, pel torrent de l'es

querra en sentit de descens.

Època recomanada: de desembre a

primers de maig.

Bibliografia recomanada

Desnivell positiu acumulat: uns 700 m

Durada: de 2 h 45 min a 3 h 15 min
Material: l'equip d'esquí de muntanya,
grampons, Arva, sonda i pala

- Pirineus en esquís 35 Itineraris.

Gel, C. Editorial Farell, 2003

- Raquetas por el Pirineo
Oriental. Las más bellas
travesías y ascensiones. 44
itinerarios. Gel, C. Ediciones
Desnivel, 2007
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El camí preromà de
l'AIt Urgell al Pallars,
per Sant Joan de PErm

al turisme social a muntanya i du
rant l'estiu per als habitants de les
zones urbanes. Creus i Vidal pro
posava la creació d'un patronat per
a la seva promoció i gestió.

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES UDINA I COBO

Antecedents i motivació
·fortuïta: l'esquí nòrdic

La meva primera visita als boscos

de Sant Joan de l'Erm va ser per la
Setmana Santa del1968 que aquell
any es va escaure a mitjans d'abril.
Vaig fixar-me en aquesta zona per
ser la més favorable de Catalunya
per a la pràctica de l'esquí nòrdic
segons. m'indicaven els meus es

tudis geogràfics i d'innivació. AI

número 370 d'Excursionisme vaig
.

tenir ocasió de parlar sobre la inni

vació i les glaceres als Pirineus. El
1968 era corredor d'esquí de fons
del CEC i ens havíem plantejat fer
el que s'havia fet amb les estaci

ons d'esquí alpí: promoure la seva

posada en marxa' per popularitzar
de nou l'esquí nòrdic, l'esquí de
tota la vida. Aquest tipus d'esquí
havia quedat molt restringit i ads
crit a les estacions d'esqqí alpines,
amb espais cada vegada més limi
tats pels nous remuntadors, com

per exemple a la Molina amb molt

poca neu. Acabada la temporada
de les curses vàrem anar a com

provar les excel-lents condicions

que prometia Sant Joan. La neu,

encara molf abundant en aquelles
dates de primavera, i els quilòme-

tres i quilòmetres de pistes fores
tals innivades i de suau relleu, ens
van impactar, recordant-nos el que
podia ser esquiar pels mateixos
boscos escandinaus.

Més endavant vaig trobar a casa i

dedicat al meu pare, el llibre Visió
econòmica de Catalunya, del ge
ògraf Lluís Creus i Vidal, de l'any
1934, en el qual es proposava
aquests amples boscos de Sant
Joan de l'Erm com a lloc idoni per

16

Amb tan bones perspectives và
rem prendre d'immediat la decisió
de posar-nos a la feina la següent
temporada, la 68-69. La nostra
base d'operacions era la casa fo
restal de Pallerols (1.630, m), ac

cessible pel veïnat de Canturri des
de la carretera Sort -la Seu, llavors
encara no asfaltada. Es tractava de
fer els entrenaments i alguna cursa
social, atès que el calendari oficial
de curses ja estava confeccionat.
Així que l'estiu del 68 vaig passar
me'l pujant gairebé cada cap de
setmana a Sant Joan amb la meva

Vespa per aquelles carreteres far
cides de sotracs que calia anar

esquivant, recorrent i mesurant pis
tes per a establir possibles circuits

d'esquí nòrdic, turístics i de compe
tició de fons. AI final d'aquell estiu
tenia 200 km de pistes forestals

cartografiades que abastaven des
del port del Cantó fins als Clots de

Roní (avui Portainé) i la vall de San
ta Magdalena i el Ras de Conques.
La zona del coll de Leix (1.700 m), a



tocar de la casa forestal era de les
més visitades.

Nou mesos després d'haver situ
at la nostra base d'operacions, la
manca de neu als indrets on esta

ven programats els Campionats de

Catalunya, va fer que es trasllades
sin a Sant Joan de l'Erm per no ha
ver-los de suspendre. A finals de la

temporada ja s'havien celebrat tres

curses del calendari oficial, amb el

corresponent impacte a tot Catalu

nya que consolidava el fet d'haver

trobat la "terra promesa", el "pa
radís de l'esquí nòrdic". El que va

seguir a remolc d'aquesta activitat

intensa i inoblidable durant tots els

anys 70 - la mateixa consolidació

de l'estació de Sant Joan de l'Erm,
la promoció i popularització de l'es

quí nòrdic a l'Ait Urgell i de retruc

a tot Catalunya, les estacions de

Lles, Arànser, Tuixent-La Vansa, ...

- ja és la història coneguda.

t'any 1970, a la vista dels Campio
nats d'Espanya d'esquí de fons del
1971 (l'impacte de la descoberta va

arribar ben aviat a tot l'Estat espa
nyol), a instància de l'Ajuntament
de Castellbò i amb la temptadora
oferta de cedir al CEC el nou refugi
de la Basseta, les activitats d'esquí
nòrdic es van traslladar a aquest

ves, com la de la Basseta a coll de
Leix ("PO" al plànol), avui una de les
més transitades durant l'estiu.

Per la meva vinculació al poble de

Sant Andreu, a peu de pistes -i
especialment a cal Titarró-, aviat

vaig conèixer la importància del

camí que pujava des de Castellbò
a aquest poble, i seguia muntanya
amunt fins al coll de Leix i més en

llà cap a la històrica ermita vella
de Sant Joan de l'Erm, pas obligat
cap al Pallars. Sempre recordaré

Mua, mot contret

3ue prové de
I èuscara o iber, i
vol dir frontera, la
fi de la civilització
i l'inici dels perills:
neu, fred, llops ...

les moltes vegades que arribàvem

esquiant des de Sant Joan ben
entrada la nit, esgotats de marcar

alguna cursa, per la qual cosa en

tràvem siçil-losarnent per no des

pertar a ningú, dormíem amb sacs

tornat a menjar amb tanta fruïció.

Sortosament, fa pocs anys, el mas
s'ha reconvertit en un celebrat res

taurant especialitzat en menjar de
muntanya, que em permet reviure
aquells records.

És a dir, el camí històric a Sant
Joan i el Pallars (traçat vermell) no
anava per la pista forestal construï
da després de la guerra, la que ens

servia d'accés a la Basseta des de

la Seu i Castellbò, i que per això
va ser posteriorment eixamplada i

asfaltada (l'actual accés). El camí
de tota la vida, des de Sant Andreu

(1.330 m) pujava sobtadament per
la Mua cap al coll de Leix (1.700 m).
Des d'aquest vast coll anava al

nord per una pista forestal que re

corre el bosc per un ample i suau

serrat fins al Pujal Cervat (1.780
m). En aquest punt del camí hi ha
via un trencall que es desviava a

l'est i cap a baix, cap al coll de la
Basseta (1.725 m) i d'aquest cap a

la vall de Santa Magdalena, d'on
es podia accedir a la Vall Ferrera,
o al Ras de Conques, o a Civís i

Andorra.

El camí de tota la vida, doncs, evi
tava la Basseta i en lloc de passar
hi, al Pujal Cervat, girava al nord
oest per voltar la Culla per l'obac,

cap a Artics, Riguerals, el serrat

de l'Oratori i finalment l'ermita vella

(1.680 m) amb el seu hostal, avui
unes tristes runes perquè va ser in

cendiat durant la Guerra Civil.

La Basseta, només 1 km a sota del camí, els anys 70, amb l'eruga de preparació de pistes, primera i única de fabricació íntegrament estatal

indret, 4 km al nord de la casa fo
restal. Com que la Basseta no era

cap cruïlla important dins les pistes
tradicionals de la zona, vaig haver
de dissenyar diverses pistes no-

en els bancs que voltaven el foc

sempre encès de la cuina, i al matí
ens despertava la padrina amb
uns ous ferrats irrepetibles i llet de
vaca de veritat, ben calenta. Mai he

17
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Font: Cartografia
de l'ICC

Una vegada passada la guerra, es va

optar per a fer una nova ermita però
al coll de la Basseta ja esmentat, 5

km a l'est de l'original. I més tard, a
finals dels 60 el refugi de la Basseta

ja comentat, a manera d'hostal.

Sant Joan Vell era doncs parada i

pernoctació obligada del viatge, al
bell mig d'una zona salvatge i des
habitada entre les dues comarques.
Des d'aquí es podia baixar a Roma
driu i d'aquí a Montenartró, Roní i la

Noguera Pallaresa, per les pistes
forestals que, aproximadament, res
pecten avui,aquell històric recorregut.

També es podia anar directament de.
l'ermita vella a Montenartró pel bosc'
de la Pega, evitant Romadriu.

Anem ara a detallar els tramsde
la part de l'Ait Urgell, i més especi
alment entre Sant Andreu i el coll
de Leix, un tram de 4 km que s'ha
via perdut totalment pel trist des
poblament de la segona meitat del

segle passat.

Anant cap al Pallars, a un quilòmetre
de Sant Andreu el camí deixava els

conreus que arribaven fins a la cota

1.500 m i entrava al bosc incert. És la

18
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Mua, mot contret que prové de l'èus
cara o iber, i vol dir frontera, la fi de
la civilització i l'inici dels perills: neu,
fred, llops, bandolers ...

Abans, entre la Seu i Sant Andreu
el camí provenia, òbviament, dels
nuclis habitats intermedis, que
eren, fent marxa enrere, els pobles
de les Eres, avui malauradament

abandonat, Turbiàs i Castellbò

(amb la famosa font del Morilló, un
quilòmetre aigües amunt d'aquesta
vila). AI pla de la Seu hi havia Ara
vell i Castellciutat.

Molts deuen saber la importància
del vescomtat de Castellbò a l'edat

mitjana (els vescomtes foren du
rant molts anys els senyors de la

comarca, amb la Seu de ciutat vas

salla). I més encara pels honestos

i cultes càtars. Castellbò fou el seu
darrer reducte a Catalunya, fins

que perseguits per la nefasta Inqui
sició van haver de fugir cap a Occi
tània (avui França) precisament per
aquest camí.

A part deis habitants de la vall,
que el transitaven a diari, he pogut
recollir testimonis com els de la
mare del meu amic Josep Ausàs,
que de jove, pels anys 30, encara
va utilitzar aquest camí per anar
de la Seu al Pallars passant per
la Mua, Sant Joan de l'Erm i Roní
a cavall d'un ase! La resta de la



via, a l'est cap a la Seu, i a l'oest

cap al Pallars, s'ha mantingut re
lativament, tot i que amb petites
variacions per les noves pistes i

carreteres aparegudes.

Anant al detall estrictament no es

pot afirmar si entre Sant Andreu i

Castellbò el camí passava per Tur

biàs, a des de Sant Andreu s'utilit

zava una alternativa una mica més

curta, baixant directament al fons
de la vall i enllaçant amb els ca

mins que anaven a Albet i Santa

Creu; avui hi ha una altra carrete-

ra asfaltada (part dreta del traçat
vermell). Aquest tram és un camí
transitable pels tractors. I sens

dubte el més curt i raonable.

L'altra opció, entre Sant Andreu i

Castellbò per Turbiàs (traçat rosa).
Entre Sant Andreu i aquest poble,
seguia l'actual carretera asfaltada,
però no exactament; el camí va

alguns metres més alt que la car

retera (és fàcil de trobar enfilant

se des de la carretera), i prop de

Turbiàs passava pel seu conser

vat dolmen (a la cota 1.299, 20 m

19
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En primer terme, les clarianes de Sant Joan Nou i la Basseta, d'esquerra a dreta i, al mig, el camí cap al Pallars sota el pic de l'Orri (2.440 m)

La clariana de Sant Joan Vell a sota a la dreta. El coll de Leix al fons, on s'ajunten les línies elèctriques, amb el camí a la seva esquerra

•

més amunt de l'aparcament de la

carretera). De Turbiàs a Castellbò

baixava pel dret (la carretera ac

tual va fent revolts durant 5 km), i

és correcta la senyalització actual.
Totes dues opcions devien uti lit

za�sesegonselcas.

De Castellbò al callet de Terrassa

(prop d'Aravell) i Castellciutat i la

Seu, és clar que el camí no se

guia la carretera actual, sinó pels
camins de la llera del riu de Cas

tellbò i després del riu d'Aravell. I

finalment el camí creua el Valira.



La recuperació del
tram central de la via

Per tot això, farà uns deu anys, vaig
pensar que eral lamentable la pèr
dua d'aquesta via que portava 40
o més anys sense utilitzar-se, i que
en el tram esmentat entre Sant An
dreu i el coll de Leix era irreconeixi

ble, esborrada per grans pins de la
mateixa edat. Em resultava especi
alment trist que en una zona tan ex

traordinàriament turística i històrica,
per accedir a l'ermita nova i al refugi
de la Basseta (o a l'inrevés, per mar
xar), tan si era a peu, o en bicicleta
de muntanya (o amb esquís quari
neva ... ), només es pogués anar per
'ta vora d'una carretera asfaltada,
sense cunetes practicables!

Així que vaig començar a talar els

pins pacientment estiu rere estiu,
fent reaparèixer, poc a poc, el camí
ancestral. I després el més feixuc,
rastellant i traient soques.

També haig de confessar que a la
zona del Tadil, entre les cotes 1.580
i 1.640, més amunt de la Mua i sota
mateix del coll de Leix, el camí es
perdia pel pendent en diversos cor

riols; així que en un tram de 300 m

vaig enllaçar-lo com em va semblar

millor, fins a una pista molt maca

igualment perduda que recordava a

finals dels 60. Això fa que en arribar
al coll de Leix, el nou camí obert se

separi un centenar de metres del
camí romà, camí que per alguns
vestigis es pot deduir que discorre

per cotes uns metres més baixes

(traçat blau), però el tram actual al
ternatiu és molt més espaiós i trans

itable, a peu o en bici.

L'ermita nova, a la Basseta. Foto Jordi Pons (1978)
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L:origen preromà
Acabada una primera obertura

l'any 2008 d'aquest tram, estreta

però completa, vaig comprar un

llibre a la Seu, l'AtIes del Comtat

d'Urgell (788-993) de Jordi Bolòs
i Víctor Hurtado (Rafael Dalmau,
Editor) que analitzava els camins

d'aquesta comarca en aquells
anys, i apareixia inequívocament el

Una vegada
passada la guerra,
es va optar per
a fer una nova

ermita però al coll
de la Basseta

camí recuperatí No havia recuperat
un camí ramader i local, sinó que
històric, una tasca arqueològica.

A la pàgina 31 de l'atles es recullen
diversos topònims d'origen romà
en alguns casos i, iber/èuscara en

d'altres, com:

- Collo Elesxo (des de l'any 955),
avui el coll de Leix, arrel d'aquest
nom tan curiós
- Palerolus (des de l'any 819), un dels
més antics investigats, avui Pallerols
- Santa Cruce (des de l'any 839),
avui Santa Creu
- Sancto Andrea (des de ... 914),
avui Sant Andreu
- Eiras (des de ... 923), avui les Eres;
- Valle di Castro Leone (... 923), avui
vall de Castellbò

.

- Lipsum Castellone (955), avui el

bosc de Castilló (a la vall de Sant

Miquel i casa forestal de Pallerols)
- Serra de Petras Calces (955), avui
el conjunt del tossal de Castilló - coll

de Pou - coll de Jou - les Agudes

És obvi que amb aquesta prolífica
documentació antiga, el camí era

de trànsit habitual en èpoques pre
romanes, i en el temps dels ibers.

Encara més, altres dos camins que
comentaré més endavant i, parcial
ment coincidents amb aquest, van
ser originats per l'activitat de l'edat
del ferro: així que ens podem re

muntar a uns orígens d'aquesta xar

xa viària de fa 2.000 a 2.800 anys,



t'abundàncla de neu als anys 70, va obligar a fer algunes curses a Sant Andreu, pel camí. A la foto, l'autor. Foto Antoni Torcal (1972)

També quedava clar en la docu
mentació investigada que el camí

que connectava les dues comar

ques, una vegada a Sant Andreu
voltava la Mua pel darrere, pel
nord, i pujava pel barranc del Tadil

fins al colla Elesxo. Entre Sant An
dreu i Sant Joan de l'Erm mai ha

existit cap altre camí que aquest.
Els pendents de la Gargallera amb

els quals s'acaben les planúries
dels boscos de Sant Joan de l'Erm
en aquesta zona, no donaven cap
altra opció de viabilitat. Una al-

La vall de Castellbò

• Indret

• ucc de poblament
Ô Església
Ô Monestir

� Coll de muntanya

tra cosa és que com que el camí
estava perdut i no figurava a cap
plànol actual, el dibuixant de l'At

Ies l'ha situat un quilòmetre cap
a l'est, adscrit a l'actual carretera
d'accés a Sant Joan de l'Erm per
la Gargallera, oberta com a pista
forestal fa poc més de 50 anys, cap
a la Basseta (que com s'ha dit fins
fa 50 anys mai havia estat lloc de

pas). Més a l'oest, l'esmentat dibuix
segueix el camí per una altra de les

pistes que jo mateix vaig fer obrir

l'any 1970 (l'anomenada "autopis-

_ �����,�:1��a�bal�!"C��e::� de la vall de Castellbò

O !��i:a�aee��e�:�J��a� �à�i�!���:��'�r�¡t
de.drets de pastura, CI l'obaga de Romadrlu

Vies
� De CartellcJutat CI Castellbò (1015)

o 2km
'-----'
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ta" de l'estació d'esquí, "P1" al plà
nol), fins a trobar prop dels Àrtics el
camí històric correcte.

Cal afegir que prop de la via hi ha
diversos monuments funeraris (dòl
mens) i diverses construccions de

pedra molt més recents, les tradici-·
onals barraques de pedra.

Les rutes
del Palau Robert

Amb lnternet podem trobar mi

lers de propostes de rutes de tot

tipus. Fins i tot webs espeç:ífiques
amb satèl-Iits per al GPS. El pro
blema és la seva baixa fiabilitat i

qualitat, o pitjor, que sovint hem
de triar entre un centenar de rutes

pràcticament idèntiques, mal do

cumentades. El web del Palau Ro

bert de la Generalitat ofereix unes

400 rutes fiables a peu i en bici de
BTT (www.gencat.cat/probert/). El

2005 es va decidir incorporar-les
als GPS, però sobretot, revisar-les
totes i homogeneïtzar-les.

Vaig tenir la fortuna que el meu bon
amic Jaume Bonaventura (ACNA
SL), va pensar que hi col-laborés
fent 140' rutes, totes les dels Piri

neus i Prepirineus durant l'estiu i

l'inici de la tardor, i altres més de la
resta de Catalunya fins a ben en

trat l'hivern. Revisar la ruta era el
més fàcil, el més feixuc era la tasca



posterior de redactar la descripció
i encara més, ajustar el satèllit a
I'ortofoto 1/5.000 amb una exacti
tud de centímetres com és ben fàcil

comprovar amb qualsevol progra
ma georeferenciat. Com a anèc

dota, al final se'm va acumular la
feina i vaig acabar fent-les de tres

en tres, la primera de matinada;
nou trasllat en cotxe i la segona al

migdia; i agafa de nou el cotxe i la
darrera negra nit amb el frontal. .. I
si era a peu, corrents ...

Una de les primeres fou, òbvia

ment, la "Ruta de coll de Jou". Però
entre aquest coll i Turbiàs el bosc

l'havia fet desaparèixer. Era impos
sible transitar i menys en bicicleta.
Sortosament l'havia fet feia 35 anys
i per no haver-Ia de descartar del

catàleg vaig tornar un altre cap de

setmana, i tallant pins i branques
vaig obrir de nou mínimament el
camí en aquest quilòmetre de la
ruta. Poc m'imaginava llavors que
estava reobrint un camí amb més
de 2.000 anys d'història, doncs,
vés per on, a l'atles també es tro

ba la via qui vadit de Pal/erols ad
Sancto Andrea (documentada des

. del 935), és a dir, de Pallerols a

Sant Andreu, pel coll de Jou i Turbi

às, tot i que en el corresponent di
buix de l'atles tampoc és ubicat del
tot correctament.

Aquesta via coincidia, entre Palle

rols i el coll de jou (prop d'on es

troben diversos dòlmens), amb una

altra via d'interès rnetal-lúrqic, que
des del Pla de Sant Tirs al Segre
i la Vila Ferrera (documentada des
del 955) seguia cap a Pallerols, el
coll de Jou i el coll de Leix i, previ
siblement, cap a la Vall Ferrera. És
a dir, del coll de Leix al Pujal Cer
vat aquesta via de l'edat del ferro
coincidia amb la via intercomarcal

preromana ja déscrita, desviant
se en aquest darrer punt cap a la
Basseta. Finalment, resulta també

que la primera meitat" de la "Ruta
de coll de Jou" ja esmentada, no

fa altra cosa que seguir aquesta
via de l'edat del ferro. No cal dir

que aquesta ruta del Palau Robert

també es pot fer a peu, més si ara

podem evitar els 5 km finals de car

retera asfaltada entre Sant Andreu i

la Basseta (també si es fa en BTT),
i fer-los pel camí preromà de la Mua
i el coll de ,Leix. D'aquesta manera,

a la ruta, de 25 km, només hi ha

uns 4 km de carretera, dels voltants
de Turbiàs a Sant Andreu.

La senyalització actual
Es pot imaginar el lector que si el
camí estava perdut, menys encara

disposava de senyalització. Una

vegada acabat del tot m'agradaria
que es fes, però estem en temps
de crisi! En aquests moments,
pensar a senyalitzar correctament
tot aquest camí des de la Seu a

la Noguera Pallaresa, em sembla

més utòpic que fa quaranta i tants

anys proposar construir estacions'

,

Es obvi que amb

aquesta prolífica
documentació

antiga, el camí
era de trànsit ha
bitual en èpoques
preromanes
d'esquí nòrdic, tal com s'explica en

l'article "Un altre concepte d'esta

ció d'esquí", de la revista Muntanya
número 658 del 1971. Però, si més
no, m'agradaria tenir algunes esto

nes -i alguns col·laboradors- per
senyalitzar-lo amb pintura. Són 41

km entre Castellbò i Montenartró,
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Dolmen de Turbiàs

60 km entre la Seu i Roní. A mig
camí, les cases de pagès de Turbi
às (el Paller de Cal Gatnau) i Sant
Andreu (Cal Segú), amb el restau
rant de Cal Titarró ja esmentat, a

el refugi de la Basseta, permetrien
fer-lo a peu en un cap de setmana,
a en bicicleta de muntanya fins i tot
en un dia.

Malauradament, per un cúmul de

circumstàncies desafortunades
i no corregides, deixem-ho així,
el Parc Natural de l'Ait Pirineu i el

Consell Comarcal de l'Ait Urgell
va ignorár aquest històric camí en
la senyalització que fa pocs anys
va fer a la zona. I, encara pitjor, va
senyalitzar en el seu lloc .un camí
inventat. Són els senyals que des
del coll de Leix ens porten a Turbi
às (o a l'inrevés). És cerf que hi ha
un camí entre aquests dos indrets,
però, primer, era d'ús local pels ha
bitants del poble, mai intercomarcal
com el camí romà que estem es

mentant, i, segon, no anava per on
s'ha senyalitzat, que és per trams

qe pistes forestals i carregadors de
troncs oberts durant la postguerra
pel Patrimonio i el Distrito forestal
del Estada, i que vaig poder in

ventariar l'estiu del 1968, incorpo
rant-lo en els plànols -que encara

conservo- de l'històric Dossier del
CEC del 1969. El camí habitual en
tre aquests dos indrets passava,
com d'altra banda és lògic, per la
font del Prat Verinat, més amunt i a

l'oest del camí avui senyalitzat.



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 615874761 www.reluqirebost.cot
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTl, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686541 983 gUillemcioveria@gmail.com
www.wm3 . camimasdeltroncl

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra· de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTl, excursions, senderisme

lAMOLINA
(Xalet i refugi)
646744 669 1972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espe
leologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTl, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 6 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

l'estany d'Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF �'t..,
, ....-&�
.'

-

,� '.
(Obert només la temporada d'estiu)
933325494
· Altitud: .a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet
i el Cobert de Puigcercós

· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTl, pesca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zona de pícnic al costat de l'aparcament del llogarret de Pont

Gran Paradiso
4.061 m,

Ia prímera
vegada

Sempre hi ha un primera vegada per tot el que fem, tot i que ja ho

haguem imaginat al nostre cap un mi/er de cops. Però la il-lusíô, a
voltes, pot trair-nos i fer mésgran el que esperem que el que viurem.

TEXT DE DANI CARULL I FOTOGRAFIES

DE FRANCESC BATLLE

24
excursionisme 372



-:
.. ..-_;� �?-::

_,..;-::;::--;r--... _'

--� -;.-: �
....

-

-:'

Anem a buscar la cresta del Gran Paradiso tot admirant els grans dits de roca que sobresurten del mantell de neu

La primera vegada

Sempre hi ha un primera vegada per tot
el que fem, tot i que ja ho haguem imagi
nat al nostre cap un miler de cops. Pen
sem sempre en com serà aquell moment
en el que aconseguirem assolir allò que
havíem planejat i del que tantes expecta
tives teníem. Però la il-lusió, a voltes, pot
trair-nos i fer més gran el que esperem

que el que viurem.

El Gran Paradiso (4.061 m) ha estat el
meu primer cim de més de 4.000 metres.

Alguns diran que és un dels més asse

quibles dels Alps, altres que és un cim

de vaques, potser que és el menys alpí
de tots els que es poden fer. Potser tenen

raó, però el meu primer pic de 4.000 me

tres ha superat amb escreix les meves

expectatives, i ha fet que l'experiència
hagi estat molt millor que la immensa il

lusió que em feia.

Els ingredients per fer d'aquesta ascen

sió una gran vivència els haurem de por
tar de casa, per una banda, i els haurem

de recollir als Alps, per una altra. De casa
haurem d'endur-nos la millor de les com

panyies, un grup de gent que, com tu,
portin dins les motxilles quilos d'il-lusió,
de ganes de compartir una nova experi
ència, d'esperit de superació, que sàpi
guen girar cua si la cosa es complica i,
sobretot, de companyerisme i solidaritat.

Als Alps, haurem de recollir allò que ens

donen, no cal buscar gaire perquè els

Alps t'ho ofereixen a mesura que vas

passant per les seves valls. Has d'estar

receptiu, has de viure cada segon que
passes allà: la duresa dels pendents, les
roques traïdores, el fred, la calor, el torb,
la neu que cedeix dos pams a cada pas,
la boira gelada, les temeràries crestes

i els passos estrets i exposats. Si ets

capaç de viure intensement aquests
moments, la muntanya et retornarà un

Als Alps haurem de
recollir allò que ens

donen, no cal buscar

gaire perquè t'ho
ofereixen a mesura

que vas passant valls

esclat de natura impressionat amb fron

dosos boscos i imponents i pintores
ques muntanyes nevades. Satisfacció

per aconseguir el teu repte, felicitat de
veure al teu voltant gent feliç, t'impreg
naràs d'un sentiment difícil d'explicar,
d'un sentiment que només el tindràs la

primera vegada però que, de ben segur,
farà que no sigui l'última.

Lascensló

El Gran Paradiso, és un pic que es troba

a la vall d'Aosta, als Alps italians i que
fa que per la seva proximitat sigui asse
quible en tres o quatre dies des de Bar

celona. En el nostre cas vam optar per
anar tranquils i fer-lo en quatre: despla
çament, ascensió al refugi, dia de cim

i tornada al refugi, descens del refugi i

tornada a casa.

Primera jornada:
desplaçament

Dedicarem la primera jornada al trajecte
que separa Barcelona de Pont (Aosta
Itàlia). Un trajecte d'uns 850 quilòmetres
que cobrirem en unes 10-11 hores amb

parades, i pel que ens haurem de gratar
la butxaca amb la gasolina (120€) i els

peatges (65€). En el nostre cas, al ser

un grup nombrós, vam llogar un autocar

que ens va permetre fer el trajecte de nit

i arribar just per esmorzar i començar a .

caminar (segona jornada).

Pont (Vall d'Aosta) és un "quasi poble",
tan petit que amb prou feines deu tenir

mitja dotzena de cases i a les quals la

major part, dubto que hi visqui algú tot

l'any. Tot i això, no tindrem problemes
en cas que vulguem fer algun àpat, ja
que just davant la gran explanada que
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serveix d'aparcament, hi trobarem una

fonda on podem aprofitar per provar les
clàssiques focaccia italianes.

Segona jornada: ascens al

refugi Vittorio Emanuelle II

Desnivell: 772 m

Temps: 2 h 30 min

Sortim de l'aparcament de Pont i cre

uem el riu per resseguir-lo muntanya
amunt. El paratge és com veure un re

sum d'un llibre dels Alps: rius amb aigua
procedent del desglaç, boscos verticals
d'avets, parets tallades per antigues
glaceres i imponents muntanyes al fons.
Els sentits no donen a l'abast.

Farem un sense fi de giragonses per en
tremig del bosc, resseguint un camí ben
fresat i a vegades empedrat. Un camí

fàcil, però feixuc. En una hora haurem

sortit del bosc i girant el cap ja podrem
veure el petit llogarret de Pont, allà baix,
diminut. Hem fet un gran desnivell en

molt poca estona.

Però això no afluixa i seguim pel vessant
sud, ascendint sense descans. Podrem
escollir entre recargolar-nos o tirar pel
dret, el meu consell és reservar forces
així que anem fent revolts, un darrere

l'altre. Passada una estona, i molt pro
pers al refugi, és molt possible que to

pem amb alguna clapa de neu que ens

farà usar els grampons.

Un últim revolt a un dels contraforts de

la paret que anem resseguint ens deixa
rà veure el refugi Vittorio Emanuele II.

El camí no té pèrdua però compte amb
la neu propera a les roques, podem en

fonsar-nos fins a la cintura.

Es tracta de dos

esglaons de menys
de 20 cm d'ample
situats arran d'una

,

paret que t escup
a l'abisme

Pel que m'han comentat sobre els

Alps, aquest refugi és una mica atípic
ja que el tracte és excel lent, el menjar
boníssim, les instal-taclons en perfecte
estat... Es veu que això és quelcom es

trany darrerament.

No us perdeu la posta de sol i les ina-

cabables tertúlies d'esquiadors, raque
tistes, alpinistes i demés espècies que
podem trobar en aquest immens refugi,
mentre aprofitem per sopar una altra es

pecialitat italiana: penne pomodoro.

Cap a les 8 del vespre tothom a dormir,
perquè a dos quarts de quatre de la ma

tinada es toca diana.

Tercera jornada: dia de cim
Desnivell: 1.329 m

Temps: entre 8 i 10 hores depenent del
ritme i de les cues al cim

A dos quarts de 4 de la matinada, les
ganes de fer cim converteixen el refugi
en un formiguer d'excursionistes, tots

atrafegats, preparant-se el material per
la gran jornada. Esmorzem a les 4 i,
a les 5 de la matinada, ja som tots de

camí. És impressionant veure com un

grup de 40 persones pot fer les coses

tan ràpidament i de forma coordinada

quan hi ha una bona dosi de motivació.

Sortirem per darrere el refugi en direc
ció nord, per un llarg pendent que en

ocasions es fa força inclinat. En aques
tes èpoques ens podem trobar força
neu tova i si ens ensorrem el camí pot
esdevenir una mica feixuc.
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De sobte albirem el gran refugi Vittorio Emanuelle II



El nostre itinerari resseguirà durant una

bona estona la vall creada pels torrents
procedents del desglaç de la glacera
del Gran Paradiso i poc a poc anirà
tombant en direcció est, per superar la
paret que tenim davant nostre. Arribats
als 3.100 m podrem admirar els estrats
del final de la qlacera, moment en què

.

aprofitarem per remuntar la vall i anar a

buscar el 110m de la muntanya. La Ma
donna del Gran Paradiso ens saluda a

la nostra esquerra.

Cap als 3.400 m trobarem una zona

més planera on podrem descansar i

admirar l'espectacle que tenim al nostre

voltant. Unes roques sobresurten de la
neu com els dits d'una mà i ens avisen

que estem molt a prop de la cornisa i,
per tant, molt propers al nostre objectiu.

Durant la primavera, i després d'ha

ver nevat tant, es fa difícil de saber on

comença exactament la glacera, però
crec que és en aquest punt on ens hi

posem de ple. No anem encordats,
sota nostre hi ha metres de neu abans

de trobar-nos amb ella, no hi ha perill.
Ens queden 600 m de desnivell per un
curt però pronunciat declivi abans d'ar

ribar al petit collet on podríem dir que
si no vols fer el complicat pas de fe, ja
has fet cim.

Ara ve la cirera del pastís. Hem de res

seguir la cornisa per anar a buscar el
conflictiu pas previ al pic. Haurem d'es

quivar a una pila de gent que ens vindrà
de cara, a uns altres impacients que
vindran per darrere i el pitjor, fer cua
en una petita pedra que no te més de
2 metres d'ample i on de ben segur que
sentirem més d'un renec en italià.

Un cop arribi el nostre torn, ens haurem
de prendre el temps que sigui necessari
per estar segurs que arribarem vius a

l'altra banda del petit pas. Es tracta de
dos esglaons de menys de 20 cm d'am

ple situats arran d'una paret que t'escup
a l'abisme. Muntem un passamà amb
corda de vida. Doble seguretat, millor

que en sobri que no que en falti.

Sense problemes, però amb una bona
dosi d'adrenalina creuem a l'altra ban
da on la Madonna ens espera. No sóc

gens creient, però mai m'havia fet tanta

il-lusió poder abraçar una marededéu!
Hem arribat al paradís, hem coronat el

Gran Paradiso 4.061 m!

Fem un cop d'ull al nostre voltant i mar

xem. Així de breu, sense temps per
assaborir el cim, però el més important
és que companys que porten una bona

estona fent cua, puguin creuar el pas i

puguin sentir el mateix que nosaltres.
El descens, com la majoria de grans
reptes, comença amb alegres comen

taris sobre l'esforç realitzat, però acaba

en algunes hores de llarg i feixuc camí.
La nostra ment ja es troba al refugi co
mentant la jugada, descansant, dinant i

gaudint d'una dutxa calenteta. El nos

tre cos, però, es troba encara entre els

4.000 i els 2.750 metres d'alçada i a 3

hores del refugi, sota la forta calor del

migdia i enfonsant-se fins a la cintura
cada cinc passes. Sempre ho hem dit,
no? El pitjor de la pujada és la baixada.

Però, avui, algunes setmanes després,
la meva ment segueix viatjant al cim i

als recomfortants moments viscuts al

refugi. El descens, només ha estat un

petit preu que s'ha de pagar per viure

aquesta experiència.

Quarta jornada: el retorn
Desnivell: 772 m

Temps: 1 h 30 min

Com és tradició, ens llevem ben d'ho

ra, amb l'objectiu de baixar del refugi
el més aviat possible, per agafar l'au

tocar que ens estarà esperant al poble
de Pont a dos quarts de 10 del matí.
t'hora prevista d'arribada a casa serà
les 8 del vespre.

La Madonna imponent, ens espera a l'afilat cim del Gran Paradiso 27
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A redós del lloc Gelat
TEXT I FOTOGRAFIES D'AsSUMPTA TRENS

La motxilla, recolzada a les pedres,
no feia més goig que jo mateixa;
masegada i bruta resistia, digna,
els dies de travessa que, plega
des, dúiem a terme. Vaig seure al
seu costat i la vaig abraçar de ma

nera instintiva; ella duia tot el que
em feia menester per seguir aquell
camí, a voltes feixuc, que havia ini

ciat un dia clar de finals d'hivern.

Una ràfega de vent glaçat em sac

sejà el cos i em deixà els cabells
esbullats ... Corro a recollir-los sota

un garret de folre polar i, reprenent
la recerca, ja albiro el petit estany
que m'acollirà; taques de neu gla
çada que no volen fondre's dins

l'anonimat de l'aigua, sobreviuen en
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forma de barquetes efímeres i min

vants oferint així, el seu tribut al sol.

Poc a poc estenc damunt el terra
un desgavell de tela, pals i claus

que esdevindran el meu petit ai

xopluc; un cop a dins, endreçant
la resta d'equip i altres estris que
m'ajuden en el meu propòsit, m'es
tiro i miro amunt. .. El que donaria

per un trosset de sostre transpa
rent on els meus ulls, cada nit de

travessa, sols veiessin el cel estelat

'0, dins d'espessa boira, acaronar

els meus pensaments donant pas
a l'endemà!

El meu sopar és escàs i auster;
demà m'espera un senzill refugi

guardat que esdevindrà un petit
luxe que espero repetir cada dos
a tres dies ... Rentar-me el cos, el
cabell i la roba, sopar i esmorzar a

taula, dormir damunt d'un matalàs,
una càlida conversa a la tèbia llum
d'una llàntia ... Bona nit, àngel meu!

Em desperto a l'albada; una espes
sa boira ho cobreix tot i em costa
iniciar el ritual de cada matí. Ins
tintivament alço els ulls cap a un

cel que no puc albirar i el murmuri
d'una oració espontània em confor
ta. Malgrat la fredor de les mans,
una estranya escalfor em recorre

les venes i me adono de la força
que, com un nadó neguitós, creix
dins meu; de nou em sento empesa



a galop del cavall indòmit d'aquells
bells somnis ...

Ja amb la motxilla a l'esquena i els
bastons a les rnans tombo els ulls,
per darrer cop, vers les aigües ge
lades; rierols feixucs com grosses
llàgrimes baixen d'unes muntanyes
que tan sols endevino enmig de

l'espessa cascada dels seus ulls.

Emprenc la marxa immersa en els
meus pensaments; un vent incipi
ent em permet entreveure, a cops,
la claror radiant d'un sol que, joiós
d'ell mateix, estripa lentament la lí
nia que separa el cel de la carena.

Moments de claror em guien vers

el proper recull d'aigua que ens re

gala el petit circ que m'aixopluga
rà; un cop arribada al coll albiraré
la petita construcció de fusta que
em confortarà el cos ... Ja fa estona

que camino i m'aturo a descansar
i prendre un mos; l'estat de la neu

m'aconsella posar-me els gram
pons i seguir endavant, ja que el

dia encara és curt i la guarda m'es

pera abans del capvespre.

Ja el veig! penso confortada. El

llac, que des del coll era una minsa
taca blanca i blava, em va mostrant

la seva dimensió i, amb la petita
construcció de fusta al seu redós,
m'ofereix aquell trosset de paisatge
que tant enyoro quan porto massa

dies a ciutat.

Les llàgrimes
rodolen galta
avall formant
un petit cercle
damunt de les
meves mons

Trobo la porta entreoberta. El sol

davalla i l'edifici resta, encara buit

de muntanyencs, dins la primera
ombra de la tarda; el meu desig de

compartir sensacions i experiènci
es haurà, mentrestant, d'esperar.
Cerco la guarda amb la mirada i,
en no veure-la, surto fora i l'espero

asseguda al banc de fusta; la veig
arribar de lluny carregada amb un

feix de llenya. És molt jove i els

seus cabells recollits en una trena li

donen un cert aire d'antany; m'alço,
vaig al seu encontre i, plegades, ar
ribem al refugi.

Un cop han arribat els primers
muntanyencs creix l'aldarull que
apaga el silenci de l'entorn; agra
eixo les nostres xerrades i el seu

escalf, però ara, em conforta més

pensar en el jaç i la flassada que
esperen el meu cos cansat. Demà
aniré fins a les properes aigües que
la muntanya ha encerclat per a tots
nosaltres!

Ha passat el temps. He tornat per
veure els mateixos llacs, les ma

teixes collades i he travessat els
mateixos rius. La muntanya m'ha

transmès el mateix sentiment

d'eternitat. Albiro la petita construe
ció de fusta, m'hi acosto i el seu

estat és desolador. Les llàgrimes
rodolen galta avall formant un petit
cercle damunt les meves mans.

29
excursionisme 372



Descoberta boscos endins

És hivern, temps d'introspecció per uns i

temps d'anar a /a muntanya per a/tres. Fem e/

que fem, allà a l'exterior, /a muntanya segueix
e/ seu curs, fins i tot aliena a/s remuntadors

mecànics i a les caravanes de diumenge
a /a tarda. Si avui veniu amb mi aprendreu
que/com de/ bosc menys alterat de les nos

tres contrades. Això sí, us caldrà agafar les

raquetes a e/s esquís. Som-hi!

Pinedes de pi
negre: allà on
el llosc s'acaba

Les coníferes que es localitzen en els estatges
més elevats de la Península Ibèrica són el pi
roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus un

cinata), reconeixibles fàcilment per les seves

petites pinyes i les acícules curtes. Les pine
des de muntanya són boscos constituïts quasi
exclusivament per aquestes dues espècies.

Aquestes pinedes es mostren especialment
adaptades per suportar condicions climàti

ques severes, similars a les que van caracte

ritzar en el passat els períodes glacials a les

que trobem en l'actualitat a les muntanyes.
Aquí, les condicions ambientals són més di

fícils per la vida vegetal a mesura que pugem
en altitud, de manera que només són capaces
de viure espècies de gran vitalitat com les pi
nàcies, i d'entre totes elles el pi negre és l'únic

que arriba a allò que considerem el límit del

bosc: l'alta muntanya.

El pi negre habita en indrets on la temperatura
mitjana es manté per sota del punt de conge-

Bosc de pi negre sobre l'Estany de Ratera al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Foto: Josep A. Uroz

lació durant diversos mesos a l'any, i per tant

en condicions de clima humit. El trobem en

regions on la precipitació ronda els 1.000 mm,

repartits regularment al llarg de l'any. Parado
xalment, la neu, el vent i les gelades durant

l'hivern impedeixen que l'aigua estigui dispo
nible per a les plantes que habiten en aques
tes altures i en conseqüència el pi negre viu,
de fet, en condicions de fred i sequera durant

bona part de l'any.

A més, a l'alta muntanya trobem altres factors

que limiten la supervivència vegetal. Aquest és
un lloc on esdevenen fortes oscll-laclons tèrmi

ques al llarg d'un mateix dia, fruit de la forta
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insolació i posterior baixada de temperatures
durant la nit, fins i tot a l'estiu, quan la tempera
tura mitjana mínima no supera els 8ºC.

La neu és un agent cabdal en la biologia del pi
negre. t'efecte mecànic del seu pes provoca
el trencament de branques, però a la vegada
es presenta com un aliat ja que actua com una

capa aïllant que protegeix l'arbre de les baixes

temperatures de l'exterior i impedeix la pèrdua
d'aigua per transpiració.

El pi negre
El pi negre és l'arbre més representatiu de

l'alta muntanya eurosiberiana de la penínsu
la. Pren aquest nom per la tonalitat verd fosc

que presenten les fulles, curtes i rígides, i pel
color també fosc del tronc i branques. Us en

faig una breu descripció perquè el pugueu
identificar.

Parlem d'un arbre generalment poc elevat

per culpa de l'adversitat del medi en què viu,

però que, amb condicions ecològiques òpti
mes, pot atènyer 25 m d'alçada i mostrar un

aspecte cònic semblant al dels avets. Les

pinyes són asimètriques i les escates estan

proveïdes d'apòfisi en forma de ganxo.

Viu en qualsevol tipus de sòl. Aquesta condi

ció el porta a colonitzar medis rupícoles intro
duint les arrels directament a les esquerdes
de les roques. El moment de màxima activitat

biològica és a l'estiu. Per això necessita com a

mínim entre 200 i 300 mm d'aigua en aquesta
estació. Té un creixement lent i gran longevi
tat. Són freqüents els peus de 500-600 anys.



per Josep A. Uroz

L'altitud òptima per créixer es troba entre els

1.700-1.900 m i els 2.000-2.700 m. A baixa

altitud podem trobar boscos de pi negre amb

bedolls, serveres i trèmols a més d'avets i pins
roigs. L'àrea de distribució es troba repartida
pels Alps occidentals i a la Península Ibèrica

es localitza fonamentalment als Pirineus, es

pecialment a les àrees central i oriental, tot i

que trobem dues poblacions de pi negre molt

reduïdes a la serres de Cebollera i Gúdar (Sò
ria i Terol respectivament).

Arran de terra

La poca densitat del bosc de pi negre faci

lita el pas de la neu que aconsegueix cobrir

el sotabosc durant diversos mesos al llarg
de l'any. Així doncs, en obagues, el man

tell nival es manté més temps, de manera

que dominen les plantes boreoalpines típi
ques de les altes muntanyes europees (com
el neret i el nabiu). En canvi, als vessants

solells, les oscü-lacíons tèrmiques són més

acusades i l'ambient és més sec, fet que
afavoreix la instal-Iacló de plantes pròpies

www.nalurepolilan.com

El pi negre viu en condicions ambientals extremes i és capaç d'arrelar sobre un substrat de roca, com aquest exemplar
prop del Bassot de Colieto, a les envistes del refugi Joan Ventosa i Calvell. Foto: Josep A. Uro:

de l'alta muntanya mediterrània, capaces Habitants de les altures
de suportar un sol implacable durant el dia

i el fred intens al llarg de la nit (com el gine- Si bé són poques les espècies vegetals adap-
bró a la bruguerola). tades als rigors de les altures encara són més

escasses les dels animals. Això sí, es tracta

Totes les plantes d'aquest sotabosc tenen d'animals especialitzats en habitar aquest
en comú adaptacions que fan que puguin biòtop. Entre els mamífers destaca l'isard.

créixer en un medi tan hostil. La conse- Aquest bòvid muda el pèl a l'hivern i descen-

qüència directa d'una climatologia tan dura

es tradueix en una lenta mineralització de la

matèria orgànica, ja que són escassos els

microorganismes que la descomponen. Per
tant el sòl resulta pobre en nutrients. No cal

anar a continents llunyans per admirar les

adaptacions de la vida a medis tan hostils.

deix a altituds més baixes on el gelo la neu no

els impedeix gratar el terra a la recerca d'ali

ment. És relativament fàcil veure'ls en grups

de femelles i cries a bé mascles aïllats.

Tampoc ens passaran desapercebuts els crits
de les marmotes si transitem per prats alpins

Isard en plena muda. Observeu que comença a aparèixer la franja fosca del coll, típica del pelatge hivernal.
La curvatura del banyam ens indica que és mascle. Foto: www.fotos.eldiariomontanes.es

a partir del mes d'abril. Sovint podem obser

var a pocs metres del cau observant, en posi
ció erecta, l'horitzó. Amb sort ens sorprendrà
la presència d'algun rosegador com talpons
i rates a de carnívors com l'ermini. Aquest
darrer mamífer muda el pèl a l'hivern quedant
totalment blanc a excepció de la cua, i us cos

tarà molt veure'l en aquesta època de l'any.

Pel que fa a les aus, són diverses les espèci
es que habiten les altures montanes, fins i tot

més amunt que les pinedes de pi negre. Us

enumero les més abundants a fàcils d'identifi

car d'entre les més emblemàtiques.

El pardal d'ala blanca i el cercavores s'ali

menten d'insectes i llavors pel que són fàcils

d'observar als pobles de les vall pirinenques
sobretot a l'hivern, època en la qual baixen de

cota. A l'estiu, atrets pels ramats que pugen

a la recerca de pastures, podrem veure volar

el voltor i el trencalòs. Però de ben segur que
entre totes les aus la que us ha acompanyat
en les vostres ascensions estivals a pics deis

Pirineus és la gralla de bec groc. Un còrvid

que als Alps arriba a viure per sobre dels

4.000 m d'altura.

Si mai sou capaços de veure un gall fer a

una perdiu blanca, graveu aquest moment a
la vostra memòria. Potser no en veureu mai

més ja que estan en regressió a causa de la

pressió que exerceixen els esports de munta

nya i possiblement el canvi climàtic. Per tant,
si entreu al bosc a pugeu als cims ... silenci.

La nostra experiència a la natura serà més

intensa perquè segur que els seus habitants

s'aproparan a saludar-vos.
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Paul Preuss
A la muntan a cal tenir

L:ús de cordes, mosquetons i pitons, com
a elements de progressió més que de se

guretat, experimentà un notable augment
a principis del segle XX. Alguns alpinistes,
com Paul Preuss, n'eren contraris, com ell

mateix feu constar en alguns articles publi
cats en revistes de muntanya, on arribà a

afirmar que els que utilitzaven mitjans arti
ficials feien trampes. D'altres escaladors,
com Tita Piaz a Hans Dülfer, veien amb

bons ulls l'ús d'aquest material, i replica
ren Preuss en d'altres publicacions. Dins

la història de l'alpinisme aquest episodi es
coneix com el debat dels pitons a Mauer

hakenstreit, on hi destaca especialment
l'article que Preuss publicà el setembre de
1911 a la revista Deutsche Alpenzeitung,
on exposà el seu ideari en forma de 6 prin
cipis, que segons ell, havia de seguir tot
alpinista: 1) Només es poden fer ascensi

ons que es trobin per sota del nivell més

alt de competència de l'escalador. 2) S'ha
d'ascendir per on es sigui capaç de baixar.

3) Els mitjans artificials només queden jus-

Arboc
Família: Ericàcies
Es ècie: Arbutus unedo

IS Manel Canales

tificats en situacions de perill sobtat. 4) L:ús
dels pitons només es farà en situacions

d'emergència i no com a base de l'ascen
sió. 5) La corda facilita l'ascens però mai
serà un mitjà de progressió. 6) La segure
tat s'ha de basar en la capacitat de l'es

calador, i no en les ajudes artificials. Paul
Preuss a PreuB (Altaussee 1886-Mandlko

gel 1913) fou un alpinista i botànic austríac,
pioner de l'escalada lliure, de l'alpinisme
hivernal i de l'esquí de muntanya, i crea

dor d'una de les ètiques de l'alpinisme més

radicals de la història. Malgrat morir jove,
tot obrint una via en solitari al Mandlkogel,
realitzà més de 1.200 ascensions, 150 pri
meres absolutes i 300 en solitari, moltes

d'elles catalogades com de V grau, sobre

tot als Alps orientals, i més concretament a

les muntanyes de Hoher Dachstein, Wilder

Kaiser, Wetterstein, Silvretta i Dolomites.

Destaquen les seves escalades a la cara

oest del Totenkirchl, la cara est del Campa
nile Basso, la cara est del Crozzon di Bren

ta a l'aresta sud est de l'Aiguille Blanche.

També fou un dels primers en utilitzar

tècniques d'entrenament específiques per
l'escalada, que li permetien, per exemple,
aixecar-se amb un sol braç. La Cima Pic

colissima de Lavaredo (Kleinste Zinne) a

Torre Preuss ens el recorda.

Lluís Calasús

És una de les espècies més conegudes
del bosc mediterrani, però també se la

pot trobar a la costa atlàntica i fins i tot

al sud d'Irlanda. El seu hàbitat són els al

zinars aclarits i les garrigues. t'arboç té

una notable capacitat de rebrotada des

prés d'un incendi.

Arbre perennifoli de creixement lent i as

pecte arbustiu que no sol superar els 5

metres d'alçada. Són arbres petits que
tenen la capçada densa i arrodonida i el

tronc curt i sinuós amb l'escorça estriada i

vermella. Les fulles són simples, alternes,
endurides i tenen forma lanceolada amb el

marge serrat. Són llises i brillants de color

verd fosc a l'anvers i verd pàl-Ild al revers.

El pecíol és curt i de color vermellós.

A la tardor apareixen les flors hermafrodi

tes agrupades en raïms penjants que estan

formades per una corol-la única en forma

de campaneta dirigida cap avall. Les flors
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són petites amb pètals de color blanc ver

dós a rosat. Són pcl-linltzades bàsicament

per abellots actius a temperatures baixes.

El fruit, anomenat cirera d'arboç a de pastor
és una baia esfèrica d'entre 1 a 2 cm de dià

metre, carnosa i groguenca per dins i d'as

pecte granellut i aspra per fora. Quan ma

dura passa del color verd al groc i ataronjat
i, finalment, al vermell fosc brillant. Triga un

any a madurar, però el fruit és comestible
i la seva carn és dolça i sucosa. Quan el

fruit és molt madur conté petites quantitats
d'etanol que li han donat mala fama. El seu

nom científic Arbutus unedo, està format

pels mots llatins arbutus, "arbret, arbust", i

unedo, derivat d'unus, "un", i edo, "menjar",
"menjar-ne només un", i fa referència a què
menjar més d'una cirera d'arboç no és bo

per a la salut. De fet però, la baixa propor
ció d'alcohol que porta (0,5%) difícilment

justifica aquesta fama que té d'emborratxar

i produir mal de cap. La prova és que un

dels usos més coneguts de l'arboç és el

gastronòmic amb l'elaboració de confitures

i melmelades boníssimes.

Per acabar una curiositat, l'arboç que en

castellà s'anomena "madroño" identifica,
juntament amb l'ós, la ciutat de Madrid i a
casa nostra el municipi del Baix Penedès

de l'Arboç.



RETAllS DE cJ1.U.l1ta.n¡¡.a. ,

CampanIle Bosso
LaGug�·����� Ed_u_o_�_S_o_le_r�

Les Dolomites, situades al nord-est d'Itàlia i declarades Patrimoni

de la Humanitat per la UNESCO l'any 2009, formen part dels Alps
Orientals, per bé que la seva morfologia és molt diferent de la que
trobem a la resta d'aquesta cadena muntanyosa.

L'aspecte bucòlic de les seves valls verdes recobertes de boscos

espessos i poblets de postal, contrasta amb l'aridesa i aparent in
accessibilitat dels seus cims que coronen parets verticals de cents

de metres on l'acció erosiva dels agents atmosfèrics aillarg de mi

lions d'anys i més recentment l'enginy de l'home, han traçat camins
i vies extraordinàries en un entorn únic al món.

Les Dolomites, formades per un conjunt de massissos més o

menys dispersos es poden agrupar en dos grans grups, nord i sud,
on la Marmolada amb la seva altitud màxima, ocupa una posició
més o menys central i aglutinadora. Un cas a part és l'anomenat

Gruppo di Brenta. Aquest és el massís dolomític més occidental i

allunyat de la resta, orientat de nord a sud separa les valls de Tren
to a l'est i de Madonna di Campiglio a l'oest, i per la seva situació hi
ha qui no el considera un massís dolomític pròpiament dit, però la
seva composició i morfología ho fan evident.

AI bell mig de les Dolomites de Brenta s'aixeca, com una fletxa

apuntant al cel, el Campanile Bassa de 2.877 metres d'altitud. Si

bé no té una altura destacable dins del massís, la seva forma cilín

drica alta i prima, amb parets completament verticals de fins a 300

metres d'altura que permeten itineraris d'escalada de més de 500

metres de recorregut, el converteixen en un dels símbols de totes

les Dolomites, tot i la magnitud dels cims que l'envolten de ben a

prop: el Campanile Alto (2.937 m) i la Brenta Alta (2.960 m). Degut
a les seves característiques el Campanile Bassa fou una de les

últimes agulles dolomítiques en ésser escalades, i avui dia segueix
sent un dels objectius més cobejats pels escaladors que s'acosten

a mesurar les seves forces en aquest paradís vertical.

El Campanile Bassa, començà a despertar l'interès dels escala

dors de Trenta cap a finals del segle XIX, gràcies a l'evolució dels

coneixements i les tècniques d'escalada que feren possible per fi la

idea d'assolir aquell objectiu, considerat inaccesible fins aquell mo
ment. Ràpidament aquella torre inexpugnable pels quatre costats,
es convertí en l'obsessió dels trentins que se la feren seva en un

gest gairebé patriòtic front a l'interès que ja començava a tenir pels
escaladors teutons i austríacs. Enmig d'aquest sentiment, un es

calador trentí avançat al seu temps, Carlo Garbari, inicià el primer
atac el 12 d'agost de 1897 fent cordada amb Nino Paoli i Antonio

Tavernaro. Prenent com a punt de partença de l'escalada el sender

de les Bocchettes, progressaren pel vessant est de l'agulla pas
sant per l'Espal/one i l'Albergo al sale, fins que a 40 metres del cim,
Paoli es veié obligat a abandonar davant la manca de preses en el

mur final. Abans d'emprendre la retirada, però, deixà una ampolla
amb un missatge a dins com a mostra del punt més alt assolit.

Dos anys més tard, Otto Ampferer i Karl Berger, estudiants de ge

ologia d'Innsbruck, ho intentaren de nou esperonats per la ges
ta dels escaladors trentins descrita als rotatius de l'època. El 16

d'agost de 1899 sortiren de Molveno junt amb dos escaladors més,
Melzer i Hammer, i una barra de fusta amb ganxos de ferro en un

dels extrems per superar els passos més difícils. A mitja escala-

da, Melzer patí un accident que el deixà amb un braç ferit i sen
se opcions de continuar. Després de baixar-lo a la base, els seus

companys Ampferer i Berger tornaren a intentar-ho fins arribar a
trobar l'ampolla deixada per Paoli. El missatge deia: "a qui trobi
aquesta targeta, li desitjo millor sort". Però aquesta tampoc fou per
als austríacs en aquesta ocasió que hagueren de baixar igualment
de la paret. Un parell de dies més tard, el 18 d'agost, escalaren
novament el monòlit fins a trobar el pas definitiu que els portà fins

al cim del Campanile. Des d'aquell moment, aquest tram final rep
el nom de Paret Ampferer.

La primera ascensió absoluta italiana arribaria tres anys més tard,
el26 de setembre de 1902, de la mà de Tita Piaz, nascut a Pera di
Fassa i conegut com "il diavolo del/e Do/omiti", fent cordada amb
Franz Wenter. Posteriorment Piaz publicaria la seva experiència al

Campanile, destacant-lo com l'ascensió més difícil i exposada en

lliure realitzada fins al moment per davant d'altres com la de les
Torri del Vajolet, tot i haver-la fet en un temps molt inferior al dels
seus antecessors.

Nino Paoli, però, tenia un deute pendent amb aquell pinacle que
l'havia rebutjat en el passat, de manera que a11904, cinc anys més

tard de la primera ascensió, tornaria a la paret per acabar-la supe
rant, i poder desplegar des del cim del Campanile Bassa una gran
bandera de Trenta, blava i groga, amb la que la Guglia quedava
unida per sempre més al cor del trentins.

33
excursionisme 372



'. . ..

Creu de Sant Jordi a Martí Gosull

Els pares i el germà d'en Martí Gasull rebent la Creu de mans del president Mas i el conseller de cultura

E
I passat dia 30 d'octubre de 2012 es va celebrar l'acte de lliurament
de la Creu de Sant Jordi al nostre consoci de la UEC de Gràcia Martí
Gasull i Roig mort el 23 de setembre en una allau a I'Himàlaia, mentre

ascendia el pic del Manaslu.

La concessió de tan alta distinció a títol pòstum fou decretada pel Govern de
la Generalitat en reconeixement de la tasca d'en Martí Gasull "per la seva
valuosa trajectòria de compromís amb la llengua i la cultura catalanes, des
d'una actitud de diàleg que ha permès impulsar una presència més efectiva
del català a la nostra societat. Aquest tasca l'ha dut a terme, singularment,
com a fundador i dirigent de la Plataforma per la Llengua, entitat que desta
ca pel seu activisme en defensa i promoció del català des del respecte als
drets lingüístics de les persones".

t'emotiu acte tingué lloc al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, sota la

presidència del Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya i del

Sr. Ferran Mascarell, Conseller de Cultura. Després de la lectura del decret

de concessió de la Creu de Sant Jordi a Martí Gasull prengué la paraula la

Sra. Carme Forcadell presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i també
fundadora de la Plataforma per la Llengua, qui va glossar la trajectòria pro
fessional i humana d'en Martí. Per part de la família prengué la paraula el

seu germà Bernat Gasull qui va fer un molt emotiu discurs vinculant les dues
passions del seu germà establint un paral-lelisme entre els fets d'assolir un
cim i el moment històric que viu Catalunya. Per últim prengué la paraula el
Sr. Artur Mas qui va elogiar la tasca de "fer país" duta a terme per tanta i

tanta gent com en Martí que han dut Catalunya al moment actual.

Pasqual Garriga i Martí
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El proper divendres dia 18 de gener a
dos quarts de nou del vespre es durà
a terme a la UEC de Gràcia un acte

en memòria del nostre amic i conso
ci Martí Gasull. Aquest acte vol ser
un lloc i un moment de trobada de
tots els que hem compartit amb eilia
seva passió per la muntanya.

L'acte consistirà fonamentalment en
una projecció de fotografies i en els
testimonis en primera persona dels

qui han pujat amb ell muntanyes
d'arreu del món.

Serà també el reconeixement me

rescut que l'entitat farà a un soci
tan actiu i vinculat a la UEC com en

Martí Gasull. Esteu tots convidats a

participar-hi.



Recepció a l'Ajuntament de Barcelona de la UEC d'Horta

E
I passat dia 9 de novembre va te
nir lloc a l'Ajuntament de Barce
lona una recepció a càrrec de la

tinent d'Alcalde, la Sra. Teresa M. Fan
dos, als nostres socis i companys de
la UEC d'Horta, Jesús Morales i Agus
tí Pallarès, amb motiu de la coronació
a l'Everest. Lacte, també va comptar
amb la presència de la Sra. Francina
Vila, regidora d'Horta - Guinardó, del

president de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya, Sr. Jordi
Merino, president de la UEC Agrupa
ció Esportiva, Sr. Pere Sauret i un gran
nombre de socis de les UEC i amics.

Els torns dels parlaments dels diferents
ponents, varen ser molt emotius. A

continuació es va projectar una redu
ïda filmació de l'expedició, en la qual
es va veure tots els preparatius en els
diferents camps base, i el recorregut
final de I'ascenció a l'Everest, on va

ren desplegar l'ensenya de la UEC i

la senyera de la ciutat de Barcelona,
concretament amb motiu de la celebra
ció aquest any del 20è aniversari del
Jocs Olímpics. A continuació la Tinent

d'Alcalde Sra. Maite Fandos, va lliurar
als homenatjats la medalla per la seva

gesta, la qual només es lliura als atle
tes olímpics.

Com a cloenda en Jesús Morales va lliu
rar a la Tinent d'Alcalde la senyera de
Barcelona que varen pujar a l'Everest,
amb una foto de la gesta aconseguida.

• Concepció Arnou

La nivologia
En aquesta secció ens dedicarem a un

lèxic apropiat per a l'època: la nivologia
que és la ciència que estudia les formes
i els moviments de la neu. El nivòleg a

nivòloga són les persones especialitza
des en aquesta ciència.

Una de les branques de la nivologia és
la que estudia el moviment del mantell
nival amb relació al desencadenament
de les allaus que és el que ens interessa
als practicants de la muntanya hivernal.

Alguns tipus d'allaus són: allau de neu

recent que es produeix a causa d'una

pèrdua de cohesió de la capa superfi
cial de la neu per excés de pes a alta

temperatura. Les allaus de neu recent

seca són les temudes allaus de neu

pols. Allau confinada, allau en què el

flux està canalitzat pel relleu. Allau de
fusió, es forma quan la temperatura de
l'aire augmenta molt per sobre deis OºC
a en cas de pluja amb la neu humida.

Allau d'aerosol, que és deguda a un

núvol constituït per partícules de neu.

Allau de placa, allau formada per neu
amb una forta cohesió, que consisteix
en la ruptura i el despreniment de part
d'una capa de neu que llisca en forma

de neu compacta. Allau de seracs, que
consisteix en un contingut de blocs de

gel i es produeix en una glacera. Allau
de vessant, és quan es precipita sense

estar canalitzada pel relleu.

Bé, de tipus d'allaus n'hi ha molts més,
però de moment ho deixarem així per-

.

què no ens agafi por.

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

35
excursionisme 372



tk Unió Excursionisto de Cotolunya

Ja teniu
disponible el

calendari 2013
pernomés

eurosl

carles_gel@hotmall.com - 649 188 391 I 972 727545 -

www.pirlneos3000.com
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CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GillES D'ALTA MUNTANYA

Organització Tècnica: + Més Viatges (Manlleu)

Properes Expedicions Guiades 2013:
• Toubkal (4.167 m) (ATLES) amb esquís per Setmana Santa, 5 dies
• Cerro Marmolejo (Andes) 12 dies, desembre
• BTT per l'Aties, 10 dies, juny
• Travessa de l'Elbrus (5.642 m) cara est-cara sud, 13 dies, julio
• Damavand, Ararat, Pic Lenin, Atles, Bolívia, etc. estiu 2013

. , "



Montmajou (Cap d'Estanhs)

Luchonnais

- Horari: 3 h 30 min per la pujada; 6 hores per tot el circuit.

- Desnivell: 860 m.

- Dificultat: atès el desnivell i una pala sostinguda a la sortida del

bosc; es tracta d'un itinerari complet per a ja iniciats.

- Material: raquetes i pals d'esquí. Arva, pala i sonda malgrat que
l'exposició als allaus és baixa.

- Refugi: possibilitat de dormir a mitja pujada a la cabana de

Saunères a 1.660 m apta per a 3 a 4 persones.
- Època: sortint d'una cota de 1.224 m cal tenir present la inniva

ció. El millor període serà normalment de desembre a finals de
febrer a principis de març.
- Cartografia: 18480T. Bagnères de Luchan. Esc. 1.25.000. IGN

francès.

� Bibliografia: Le Luchonnais. 15 Ba/ades Hiverna/es de Jean

Denis Achard i Jessica Born. 3sup Éditions 2009. 52 ba/ades à
skis dans les Pyrénées centra/es de François Laurens. Éditions
Didier Richard 2007.

- Accés: a la sortida nord de Luchon prendre el trencall de Juzet

de Luchon. Un cop en aquest poble prendrem la 046 en direc

ció Sodes i Artigue. Després d'una forta pujada estacionarem a

l'entrada d'aquest darrer poble a 1.224 m.

Plateau de Beille

Arieja
- Horari: 5 h.

- Desnivell: entre 200 m i 300 m segons l'itinerari seguit.
- Dificultat: cap dificultat tècnica. En cas de boira és possi-
ble desorientar-se però el bon traçat de les pistes minimitza

aquest perill.
- Material: raquetes i pals.
- Època: coincidint amb el període d'obertura de l'estació

d'esquí de fons, normalment de desembre a finals de març
a primers d'abril.

- Cartografia: 2.148 ET Ax les Thermes. Esc. 1 :25.000.

IGN francès.

- Accés: hem d'anar a Ax les Thermes i seguir la carretera

N20 en direcció Foix. En arribar al poble de les Cabannes,
hi entrem i prenem el trencall cap a la carretera 0522 que
remunta 1.200 metres fins a l'estació d'esquí de fons del

Plateau de Beille.

37
excursionisme 372



Els dos noms del cim corresponen a les de
nominacions en francès i aranès respectiva
ment, ja que es troba situat sobre la carena

fronterera. Es tracta d'una excursió clàssica
de la zona, per tant si hi anem en cap de
setmana trobarem força gent. Pot fer-se tant

amb esquís com amb raquetes. Seguirem fins
a just sota el cim les marques blanques i ver
melles del GR10. Si es vol fer a nivell d'inicia
ció la cabana de Saunères, a mitja pujada, és
un objectiu que per les vistes ja paga la pena.
En començar podem triar travessar tot el po
ble pel carrer principal i seguir per la pista que
en surt al final a bé traçar una llarga diago
nal pel vessant est del poble, deixant-lo just
a sota nostre i a la esquerra, fins a arribar a
la mateixa pista. La pista remunta fent ziga
zagues una vaileta, nosaltres podem deixar-la
i fer drecera deixant el rierol a l'esquerra. A
la cota 1.432 m ens trobem davant d'un bosc

planter d'avets. Nosaltres encarem al sud un

gran pendent nu d'arbres i el remuntem en di

agonal. És sostingut i cal que la neu hi sigui
ben estabilitzada. Cap a la cota 1.600 m ens

trobem sota el serrat de Créspés que podem
encarar pel seu vessant nord i seguir cap al
cim. Si no ho fem i seguim una mica més en

davant cap al sud anirem en direcció a la Ca
bana de Saunrères a 1.660 m. (1 h 45 min). És
petita però té cuina de gas, llar de foc i terra
de fusta. Constitueix un magnífic mirador cap

a l'alta vall de Luchon i tots els tres mils que la

tanquen al sud. De la cabana encarem, ara sí,
el serrat de Créspés fins a un callet evident
sota la cota 1.888 m i passem al seu vessant
nord. Per fi veiem el cim arrodonit del pic de

Montmajou i l'encarem cap a l'est. A la cota
1.940 m ens trobem al Pla de Montmajou. Un
centenar de metres cap al sud hi ha la doble
cabana de Peyrehitte. Nosaltres encarem

sempre cap a l'est, un darrer pendent més
redreçat que en poc més de cent metres de

pujada ens acaba abocant als plans superi
ors de l'ampli i arrodonit pic de Montmajou de

2.082 m (3 h 30 min). Les vistes cap a totes
bandes són impagables. La mirada de nou

se'n va vers els cims més alts de la frontera i
del massís de la Maladeta que treu el cap més
enllà. Més a prop és molt bonica la nevada
carena fronterera amb la Val d'Aran. AI nord
destaca l'estètica carena del proper cim de
Bacanère (Vacanera en aranès) de 2.192 m el
més alt i bonic del sector al qual podríem anar

allargant l'excursió en una hora més. Torna
rem desfent el camí de pujada.

Pasqual Garriga i Martí

El Plateau de Beille és un extens altiplà piri
nenc situat entre les cotes 1.800 m del final de
la carretera i 1.986 m del seu punt més alt. La

major part de l'altiplà és ocupat pel traçat de les

pistes d'esquí de fons, la pista més important
dels Pirineus i la tercera de França pel que fa
al nombre de forfets venuts cada temporada.
És un espai privilegiat per a la pràctica de totes
les varietats de l'esquí nòrdic i per a la marxa

amb raquetes. Constitueix, alhora, un excepci
onal mirador dels grans cims de la frontera amb
Andorra. L:inconvenient és que tant si ho volem
com si no ens faran passar per caixa i abonar
els 4,50€ que donen dret al traçat de les pistes.
L:estació té traçats ben diferenciats per als cir
cuits d'esquí de fons, més amples, les marques
són nombres i els que són per a raquetes estan
marcats amb lletres. Per una vegada i sense

que serveixi de precedent, resultarà més pràc
tic guiar-nos seguint el mapa de pistes. De la
base de l'estació a 1.800 m sortim de la zona

de serveis i restauració pel traçat A que s'obre
camí per dintre de bosc en direcció sud-est fins
a arribar al callet dels quatre camins a 1.890

m, punt de creuament de nombrosos itineraris
i inici del sector més planer i menys boscat del
Plateau de Beille. Seguint pel mateix traçat pas
sem a l'esquerra d'un turonet on hi ha la cabana
de Beille d'en Haut i ens hi enfilem. A 1.939 m

és un bon mirador cap al sector nord de l'Arie

ja, cap al massís de la muntanya de Tabe on

sobresurten els pics de Saint Bartelemy i de
Soularac. Apartant-nos de les pistes d'esquí,
seguint el traçat F, encarem tot seguit el solitari
i bonic altiplà que es desprèn cap al nord i que
és ocupat per la cabana de Beille d'en Bas. Do
mina la profunda vall de Lavail boscada i lliure
de tota pista que baixa fins al poble de Luzenac.
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Recuperant l'itinerari A encarem al sud la part
més elevada del Plateau no distingible com a

cim ja que és simplement la màxima cota. Allí,
al costat de la pista, trobem una taula amb
bancs de pícnic. Gaudim d'unes vistes cap al

sud, a la frontera amb Andorra, d'uns cims que
ens resultaran poc familiars i que constitueixen
el massís de l'Aston. A l'esquerra una mica més
enllà del coll de Finestre, el punt més allunyat
de l'estació, ens queda la bonica pala nevada
de la Cresta de Genibres, a sota la vall i la presa

de Laparan i més al fons treuen el cap els pics
de Rulhe, Juclar, Coma de l'Infern a Milh Menut.
Per tancar el circuit seguirem cap al nord-est
la pista F que baixa per un fort pendent dintre
bosc fins a la Jassa d'Artaran un gran pla on hi
ha una cabana. És el punt més baix de l'estació.
Allí acaba un circuit per a la pràctica del trineu
de gossos a múixing. Seguint aquest circuit a
reprenent el circuit E, retornarem en lleuger as
cens al punt de sortida.

Pasqual Garriga i Martí

GR10

* Jasse de Beille
d'en haut
(1.939 m)
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.¡ editorials

Marxa dels Dips i La Baronia d'Escornlabou
Mapes a Ese. 1 20.000.

Editorial Piolet

Parlem de forma conjunta d'aquests nous mapes de l'editorial Piolet perquè tots dos tenen en

comú el fet de correspondre a zones ja cartografiades dins l'excel-lent mapa Serra de Llaberia
editat el 2003 per Piolet. La novetat és que cada un d'ells assenyala el traçat d'una marxa de
resistència. És a dir són els mapes que ens donaran si decidim participar en la Marxa dels Dips
a bé en la marató de la Baronia d'Escornalbou.

La Marxa dels Dips, amb sortida i arribada al poble de Pratdip al Baix Camp, pren el nom dels

dips éssers misteriosos i llegendaris que xuclen suposadament la sang del bestiar però que
ningú no ha vist mai. És una prova d'ultra fons (61 km i prop de 6.000 m de desnivell acumulat)
que organitza el Club Reddis de Reus cada més de maig. t'itinerari ben ressaltat i diferenciat de
la resta de camins i corriols passa pels pobles de Llaberia i Vandellòs i inclou la volta sencera al

racó de la Dòvia profunda vall al cor de la Serra de Llaberia. La part de darrere del mapa també

impresa amb textos i nombroses fotografies fa les funcions de guia turística del terme de Pratdip
i dels punts d'interès pels que passa la marxa i és sens dubte allò que dóna un vertader valor

afegit a aquest mapa en relació al més extens mapa Serra de Llaberia abans esmentat.

El mapa La Baronia d'Escornalbou inclou una petita franja al nord i una altra a l'est que no

surten al de la Serra de Llaberia. Traça una llarga volta de 42,195 km, de fet una marató, amb
sortida i arribada a Riudecanyes al voltant del magnífic conjunt medieval del castell-monestir
d'Escornalbou. Correspon a una cursa de muntanya organitzada per l'Associació Esportiva Ba

ronia d'Escornalbou que se celebra des del2011 a finals de maig. La ruta passa pels pobles de

Vilanova d'Escornalbou, Colldejou, la Torre de Fontaubella, Pradell de la Teixeta, Duesaigües
i l'Argentera que antigament formaven la baronia d'Escornalbou. També hi trobem marcat en

color blau el traçat corresponent a una mitja marató, per qui no es vegi capaç de fer-la sencera.

De nou el valor afegit d'aquest mapa rau en la informació turística de cadascun dels esmentats

pobles que trobem al dors del mapa.

Pasqual Garriga i Martí

Conca de Barberà. 17 excursions a peu
Josep Insa Montava

Cossetònia editorial. Valls, 2012
225x121 mm; 119 pòg. (blanc i negre)

La guia proposa excursions per tota la comarca amb una certa concentració al voltant de Mont
blanc. La comarca participa de diferents paisatges: les muntanyes de Prades, el pla central,
les muntanyes que la separen de les comarques de l'Ait Camp i l'Urgell ... són paisatges molt
diversos i on hi-ha indrets molt interessants: la serra del Tallat, el tossal Gros, el Cogulló, Sant
Magí de Brufaganya, el castell de Queralt, Sant Miquel de Montclar, tossal de la Baltasana, Mola
d'Estat, etc.

De tota manera sembla que la guia sigui un compendi de rutes en BTT adaptades per caminar.
El fet de donar el quilometratge i d'haver-hi excursions només lineals comparades amb altres

que no tenen distància ens ho fan pensar.
�

No obstant això, aquesta guia us obrirà les portes a la descoberta d'una comarca que té racons

prou interessants alguns dels quals són poc coneguts.

Joan M. Vives i Teixidó
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1. Punt culminant de la serra.

2. La vall d'aquest torrent, afluent del riu Montsant, divideix
el massís en dues parts.
3. Nom de la carena principal situada a la part meridional i

alineada de SO a NE.

4. Localment s'anomenen així als profunds gorgs que podem
trobar en els congostos de la serra.

5. A la vila de Cornudella de Montsant hi ha diverses cases

amb dovelles de pedra i elements decoratius dels segles
XVI al XVIII. Entre elles hi ha un antic hostal que ha estat

reproduït al Poble Espanyol de Barcelona.

6. El més conegut dels salts d'aigua.
7. Salix tarraconenses, espècie singular endèmica que creix
en els roquers calcaris.

8. Actualment la serra del Montsant és un parc natural, però
l'any 1992 es va incloure al Pla d'Espais d'Interès Natural

més conegut com a ...

9. En el terme de Cornudella a 704 m al vessant meridional
de la serra s'alça aquesta ermita envoltada de grans còdols.

10. Aquest poble pertany actualment a Cornudella, però fins
el1846 va tenir ajuntament propi. Se situa damunt d'un coll a

la unió del massís del Montsant amb el de les Muntanyes de
Prades.

11. Sabeu quants termes municipals tenen part de la serra
del Montsant?

12. La serra del Montsant forma part d'aquesta serralada.

13. Una de les coves més conegudes, dita així perquè es

creia que era la residència d'eremites.

14. Actualment es poden visitar les ruïnes d'aquest famós
convent de l'ordre cartoixana fundat el segle XII.

15. Aquesta serra es troba situada en aquesta bonica
comarca.

Solucions del Concursionisme 371: 1. Querimonia, 2. Vall, 3. Garona, 4. Vielha, 5. Terçons, 6. Bonaigua, 7. Baqueira Beret,
8. Mistral, 9. Pissarra, 10. Trencalos, 11. Comenges, 12. Pish, 13. Haro, 14. Occità, 15. Busquets

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

l'adreça electrònica del concurs:
concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom

i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic

per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un

40
excursionisme 371

lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del

guanyador. El guanyador del concursionisme 371 dedicat a la
Val d'Aran és Imma Muntadas. Enhorabona!.
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.



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

»Pustes 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

www.pakocrestas.com

portal de muntanya i aventura.llibres, viatges, material, audiovisuals
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