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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

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

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

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

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places

· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
.646 744 669 I 972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1 .505 metres
· la Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

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, BIT, senderisme, espeleologia
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Refugi CINQUANTENARI
Estany de Saborte (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'Aireto

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

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)
933325494

· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 1 O places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.contacontes.cat

· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet

i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BIT, pesca
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editorial

Ja hi tornem a ser!

Quan tingueu a les vostres mans aquesta nova edició de la revista Excursionisme, molts de nosaltres

estarem de nou atrafegats per les vacances d'estiu, l'hora de fer realitat els somnis que hem acumulat

durant l'any. Sembla que el temps s'aturi i alhora sembla que passi molt ràpid, tenim la constància que
hi som i això és el més important, som capaços de seguir endavant de no defallir, la mateixa revista té

continuïtat, tenim noves idees per a publicacions digitals, malgrat tot, no en tenim prou, en volem més.

Diferents UEC estan emprenent projectes importants per a les seves entitats, aquests projectes tenen molt

mèrit atès les dificultats econòmiques del moment i les poques ajudes de l'administració.

Tenim dades que ens diuen que les associacions perden força. La fi de la crisis, com una borrasca

descomunal no arriba, encara no hi veiem la llum al final del túnel i sovint tenim ganes de engegar-ho tot

a rodar. Si una cosa hem après a la muntanya és la paciència per assolir l'objectiu. Tenim també molt clar

que cal recuperar els valors fonamentals de la nostra cultura grecollatina, que és el que necessiten els

més joves i les persones del nostre entorn per recuperar la confiança. Sabem que la muntanya aporta
gran part de la solució en l'àmbit deilleure d'avui dia. La forma en què expressem el nostre esport serà

el menys important si considerem els valors fonamentals que ens aporta. Potenciem l'activitat en la

muntanya i ensenyem a fer excursionisme, les entitats UEC avalades per la trajectòria històrica i pel record

dels que hi han lluitat, ho sabem fer, premem l'accelerador i no dubtem que estem en la direcció adequada
per fer de l'excursionisme un estil de vida.

Us desitgem bones ascensions i que ens les comenteu al vostre retorn.

Pere Sauret

President de la UEe Agrupació Esportiva

sumari

Estiu poc calorós

Teniu entre les mans el número de juliol i agost, el número d'estiu de la revista per una estació, la d'enguany,
que serà poc càlida. Nosaltres us volem acostar les altes temperatures del Sinaí amb una article que ressenya
una ruta d'escalada pel Wadi Rum, a Jordània, d'en Roberto Blasi. Aquest és el punt més exòtic que pertoca
a una edició estival d'una revista d'excursions i muntanya. La calor, però, és inherent a d'altres contrades més

pròximes, ho saben bé en Xavi Saleta i en Toni Llovet que ens porten als Monegres, sí en Lapao, a suar la

cansalada a lloms d'unes BTT. I si no us fa peça ni visitar la cantonada ni creuar Europa us podeu aturar al

mig, allà a les Dolomites, perquè la ralla de sol us calqui la samarreta a la pell mentre grimpeu a volteu una

mica per les parets i terres italianes, aquesta és la proposta de l'Ignasi Vidal.

Com trobeu en totes les edicions de la revista Excursionisme, a l'estiu també mantenim els serveis habituals

amb les nostres recomanacions literàries, les fitxes de rutes ràpides i els perfils de personatges que cal

conèixer sobre el món de la muntanya. Si sou dels que patiu la crisi i només podeu fer una petita escapada
us recomanem fer un cop d'ull, com sempre, a la nostra secció de boscos endins d'en Josep Uroz, en aquest
número sobre pinedes que sempre són millors per passar la calor, tot i que aquest serà un estiu fred. Sembla.

Ens retrobem al setembre.



TerradePau
Aventura del
CTAC a Egipte
El dia 4 de febrer vaig rebre un correu electrònic de l'Oriol (membre
del CTAC, Centre de 'Iecniïicaciô Alpinista de Catalunya) en què em

deia: "Marxem a Jordània de I'll al19 de febrer amb el Tati a escalar
al Wadi Rum. Compra el bitllet!"

TEXT DE ROBERTO BLASI I FOTOGRAFIES DE TOTI VALÉS,
ORIOL FERNÁNDEZ I ROBERTO BLASI

Blasi arriba a la R6.
gran feixa de la via
Friends of the Bedouins



Tipic te beduin fet a

casa de Gime, la nit

que ens van convidar a

dormir a Sta Caterina

E
I dia 4 de febrer vaig rebre un correu elec

trònic de l'Oriol (membre del CTAC, Cen

tre de tecnificació alpinista de Catalunya)
en què em deia: "Marxem a Jordània de I'll al

19 de febrer amb el Toti a escalar al Wadi Rum.

Compra el bitllet!" i m'adjuntava la informació

del seu bitllet electrònic d'avió. De seguida vaig
posar-me en contacte amb el Toti (director del

CTAC), que em va explicar que volia escalar a

Jordània i després marxar cap al Sinaí per obrir

una via. Durant un parell de dies vaig meditar

sobre la possibilitat d'anar-hi, vaig investigar una

miqueta per internet i al final em vaig decidir. Mai

es pot dir que no a l'aventura!

El vol d'anada el vam agafar el dia 11 de febrer.

El vaig fer amb l'Oriol Fernández i ens va portar
fins a Amman, la capital de Jordània. Allà ens

esperava el Toti Valés, que ja era a Amman per
feina. De fet, estava acabant de muntar les vies

d'un rocòdrom a la capital i ens va demanar que

l'ajudéssim a enllestir la feina. Vam fer d'instruc

tors d'escalada durant unes hores a uns nois

jordans que volien aprendre a escalar. Cap al

migdia del dia 12 de gener vam agafar un taxi i

vam marxar al Wadi Rum per escalfar motors de

cara a la gran aventura del Sinaí. El primer que
vam confirmar del desert és que, efectivament,
a les nits fa fred: la temperatura pot baixar fins

als 5 graus!

A Wadi Rum el dia 13 de febrer vam comen

çar ben d'hora. A les 6 ja estàvem desperts i a

punt per anar a escalar la via Hiker's Road (400
metres, 5c). Lamentablement només la vam po
der fer fins a la meitat perquè no teníem gaire
temps: havíem de marxar cap al Sinaí. A més,
la ressenya que portàvem no era gaire bona i no

teníem clar el recorregut final. LOriol volia con

tinuar, però els dos alpinistes vells (en Toti i jo)

vam preferir reservar energies per al gran pro

jecte del Sinaí. Vam abandonar la via a la gran
feixa i vam rapelar dels famosos ponts de roca

del Wadi Rum. En aquesta zona sempre convé

portar material per abandonar als ràpels, és a

dir: cordinos, cintes i maillons. Amb la calor de la

tarda vam reprendre el camí cap a Aquaba, ciu

tat d'unes cent mil persones situada a una mitja
hora de Wadi Rum. La important ciutat portuària
d'Aquaba és a la vora del mar Roig i va marcar

el nostre trajecte cap al Sinaí. Vam sortir d'Aqua
ba després de patir molts problemes de visats i

després de córrer com a bojos per no perdre el

vaixell ràpid de les 7 del vespre. Estàvem molt,
però que molt cansats. Només calia recordar

per què? AI matí havíem estat tibant-li fort i ràpid
a les parets de Wadi Rum enmig del desert de
Jordània!

El cansament no ens va impedir, però, gaudir
d'una agradable conversa durant la navegació a

través del mar Roig amb dos xilens (mare i fill)
que viatjaven de tornada a Egipte. Vam arribar

cap a les 10 al port de Nuewa (Egipte). Un taxis

ta ens va portar fins a Santa Caterina, punt on es

concentra l'activitat escaladora de la zona. Vam

fer nit al Fox Camp. A les dotze de la nit ja érem

al llit. El Toti llegia el seu llibre d'història sobre

el desembarcament de Normandia, l'Oriol lle

gia el llibre que li havia deixat la Gisela, la seva

parella, i jo no parava de pensar en la sort que
havíem tingut de fer tot això en només un dia! El

dia següent vam llevar-nos ben d'hora per anar a

esmorzar i investigar la zona d'escalada de San

ta Caterina. Aquí es troba un important monestir

construït entre els anys 527 i 565. La zona ens

semblava que estava bé, però ja hi havia massa

vies. Volíem unes parets verges, sense cap línia.

Després d'esmorzar vam començar a caminar

per la carretera per visualitzar les parets. No sé
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què li va passar pel cap a l'Oriol que va parar el
cotxe 4x4 d'un beduí i li va preguntar on hi havia
més parets. El beduí, que es deia Gime, parlava
anglès i ens va dir que ens portaria a les parets
de la zona. Vam anar a veure un parell de parets,
però ens semblaven petites i eren massa a prop
de la carretera. Així que vaig tenir una idea, li

vaig demanar la càmera a l'Oriol i vaig mostrar al
beduí les fotos del Wadi Rum: "Mira! Volem pa
rets així de grans i verges". El beduí vestit amb
el típic mocador blanc i vermell, icona de la seva

tribu, ens va dir que havíem de parlar amb el seu

tiet, que era guia local i coneixia millor el tema
de les parets.

1. Marxa d'aproximació a

la via Costa Brava. Plaques
solars dels beduins per tal
d'obtenir energia neta al
desert

2. Tati Vales i Blasi
acompanyats per dos nens

Beduins en la marxa de
tornada a Arwa, després
d'obrir la via Costa Brava

3. Tati Vales y Blasi
preparen el material per
obrir la via Friends of the
Bedouins

El tiet, que es deia Salh Mansro, va mirar les
fotos i sense dubtar gens ni mica va dir-me en

anglès: "Jo conec una paret molt vertical i difícil,
una cara nord que ningú ha escalat. La mun

tanya es diu Jebel Senat." Mirant-me fixament
amb uns penetrants ulls negres del desert que
destacaven amb força de la seva cara morena

i rodona, va dir-me que per pagar la informació
volia un tros de corda. Li vaig dir que tindria la
seva corda a un bon preu quan tornéssim de
la muntanya. Com que portava 50 metres de
cordino de 5 mm no em faria res deixar-li uns

quants metres al tiet! La paret de la qual parla
va tenia un problema. Estava a més d'una hora
de Santa Caterina i no hi havia carretera, era un

recorregut per a cotxes 4x4. No teníem cap foto

3
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ni cap referència de la paret. Durant uns minuts
vam discutir i, com que l'alpinisme és descober
ta i aventura, ens vam decidir a provar-ho. Vam
deixar enrere les parets que teníem a prop, que
es veien des del cotxe, i ens vam endinsar per
uns camins remots i desconeguts. "AI petit poble
d'Arwa trobàrem algunes de les més grans pa
rets de la zona i que encara no han estat gaire
freqüentades pels escaladors. "Per mi anem

hi!", va comentar el Toti Valés. Alea jacta est! (La
sort està feta!).

El dia 14 va ser per a nosaltres el dia de desco
berta i exploració de la paret. Cap a les onze ja
havíem arribat al poblat beduí. Des del poblat no

es veia la paret. En Gime, el conductor beduí,
ens va indicar el camí i ens va pregar de no dei
xar la ruta correcta, que li sabria molt greu que
ens perdéssim ... Ens va recordar que no hi havia
cobertura de mòbil en aquesta zona del desert.
Sense cap motxilla i molt lleugers, només amb
les càmeres, vam sortir. Ho vam deixar tot al cot
xe confiant en la bona voluntat de Déu i d'aquell
beduí. Li vam dir que trigaríem unes dues hores
a tornar. L'orientació ens va resultar bastant fàcil.
Els beduïns del poble havien equipat el camí (el
llit del riu) amb tubs negres per agafar aigua dels

pous, així que seguint els tubs vam arribar fins
al començament de la paret. Vam trigar uns 45

minuts. La paret era impressionant, tindria uns

400 metres de via. La paret nord del Jebel Senat

2



estava plena d'unes línies de fissures i xemene

ies molt evidents a l'esquerra. AI peu de la paret
passava el llit del riu (sec), punt per on vam co

mençar a pujar, amb el Tati al davant, per tal de

tmbarunbonpeude�a.

Vam pujar uns 100 metres per una canal per mi

rar la paret groga i grisa de granit vertical que
ens somreia burleta des de la distància: Jo vaig
proposar de pujar encara més, fins a un coll, per
tal de controlar el descens de la via. Als 163 me

tres de desnivell des del peu de via ja teníem

bastant clar per on baixar, així que vam tornar.

Durant la tornada vam discutir quina línia atacar.

t'Oriol volia endinsar-se en la línia més vertical

i difícil de la paret. El Tati va recomanar prudèn
cia: "farem la línia més fàcil i evident, que ja es

complicarà soleta!" Om Tat Sat! (coneixement
absòlutl),

La tarda va passar tranquil-ta en el modest po
blat beduí. Les cases pobres i humils semblaven

desertes. Una d'aquelles cases es va convertir

en casa nostra durant un parell de dies. El nostre

amfitrió era un amic del conductor i es deia Isma

el Mohamed. l.lsrnael ens va preparar el te i vam

xerrar una estona tots plegats. Nosaltres érem la

curiositat del dia i els nens del poble van comen

çar a treure el cap. L'Ismael no parlava anglès i

en Gime feia de traductor. Vam planificar el que

faríem els dies següents. El vol de tornada era

el 19, així que no teníem gaire marge. t'endemà

obriríem una via, el següent dia una altra i a la

tarda el conductor vindria a buscar-nos per tor

nar a Santa Caterina. Tot havia de sortir rodat.

El Jebel Benat

A les vuit del vespre ja érem al llit fent el nostre

ritual de cada nit: llegir. El Tati el seu llibre del
dia D; l'Oriol, el portador de records, i jo llegia
Life is yoga, de Swami Sivananda. Amb els pri
mers cants del dia ens vam despertar. Érem en

una terra molt religiosa, amb gran influència de

l'Islam. A les cinc ja estàvem a punt per a l'aven
tura. Feia fred, uns deu graus positius. Després
d'una marxa d'aproximació d'uns 328 metres de

desnivell vam arribar al peu de via. Eren les set

del matí. El primer llarg va rebre al Tati amb un

exigent pas de fissura de 6a. Va muntar reunió
i l'Oriol i jo vam obrir el flanqueig de 11- III fins al
sistema de xemeneies i fissures que ens portari
en fins al cim. El tercer i quart llarg no van donar

gaires problemes. Els va obrir el Tati.

AI Sinaí jo vaig plegar cordes, assegurar, fer fo

tos i organitzar el material. També vaig pujar el

més ràpid possible. Així vaig ajudar els escala

dors més forts a obrir la via. Segueixo el vell es

perit de cordada d'altres èpoques, avui perdut.
7
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Enmig del cinquè llarg vam trobar un tascó Wild

Country abandonat, cosa que ens va fer dubtar
de si el nostre era el primer ascens de la via.
A la meitat del sisè llarg, que començava amb
una exigent xemeneia, vam trobar més evidèn
cies que algú havia pujat abans que nosaltres:
vam trobar un cordino de 6 mm en un pont de
roca. Vam continuar escalant pensant que una

repetició d'una via tampoc estaria malament. El
setè llarg començava en una àmplia feixa on no

hi havia cap evidència que algú hagués passat
davant nostre. Jo vaig deixar unes quantes fites i
un tros de cordino en un pont de roca.

LOriol va obrir aquest setè llarg, el punt clau de

la via. Li va costar molt pujar els primers metres
de fissura tècnica (7b+/c o A1). Un gran sostre

li tancava el pas, així que li va tocar flanquejar
a la dreta per buscar el sistema de fissures que
es podia escalar en lliure. Es va trobar amb una

sorpresa desagradable: una placa endimoniada,
molt poca aresta, només unes poques rebaves
i una placa molt llisa. LOriol es va estar allà una

bona estona, suant por, ja que l'última assegu
rança, un Tòtem groc, estava bastant lluny, a

10 metres. El seu casc taronja segur que bullia

per dins de tant que s'ho pensava. Fins i tot les

pedres mudes i solitàries podien sentir la tensió
del moment. Per la seva ment va passar la idea

Fernández obre el primer
llarg de Hikers Road, Wadi
Rum, Jordania
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de demanar el burinador per ficar-li un espit a la
placa. Però era en una zona tan complicada que
si tornava enrere hauria caigut. Alea jacta est!
Només quedava un camí: endavant!

Metre a metre l'Oriolli va guanyar la partida ala

por i a la placa. Els seus peus de gat mossega
ven la roca, els seus dits l'agafaven amb força.
Quan va arribar a la fissura i va poder ficar un

encastador va deixar anar un crit d'eufòria i de
ràbia. El Toti i jo també vam cridar d'alegria. La
zona de 7a exposada havia quedat enrere, però
encara quedaven unes fissures desplomades.
LOriol va continuar en lliure i quan els 60 me

tres de la corda estaven a punt d'esgotar-se es

va sentir el crit de "reunió!". Érem a la cara nord
del Jebel Benat i, a poc a poc, anàvem guanyant
alçada cap al final de les dificultats. Feia fred i

compartíem un Gere-Tex i la poca roba d'abric

que havíem portat, ja que vam decidir anar lleu

gers i ràpids. Després li va tocar el torn al Toti
d'enfrontar-se amb un offwith molt vertical. El
va resoldre amb molt esforç i patiment, així és
l'escalada d'aquest tipus de fissura. Quan va

finalitzar el llarg vam coincidir que era un bon

llarg de 6c. "Jo l'hauria acotat de 7c+. M'ha cos

tat molt!", va explicar el Toti a la reunió. Érem a

la RB i pensàvem que encara quedaven un parell
de llargs fins al cim. Jo vaig obrir el següent llarg,
que començava amb un offwith de V+, continu
ava amb un flanqueig per superar un gran bloc
i finalitzava en un petita feixa on vaig muntar la
reunió. Em vaig adonar que la paret ja l'havíem
escalat sencera i només quedava una grimpada
fins al cim.

El cim té uns 1.500 metres d'alçada i domina
un paisatge feréstec. Les muntanyes del desert
s'estenen durant centenars de quilòmetres per
un territori que transmet una imatge de pau i so

litud. Les formes de les roques eren fantàstiques
i místiques.

Després de gaudir una estona del paisatge vam

baixar pel lloc que ja havíem controlat el dia an

terior. Quan vam tornar pel peu de via vaig parar
el cronòmetre del meu rellotge: havíem fet un

temps de B hores, 29 minuts i 32 segons (peu de
via, cim, peu de via). Quan vam tornar al poblat
d'Arwa, l'Ismael Mohamed ens esperava amb
el te i el sopar. Vam menjar ràpid i amb gana
i de seguida vam planificar la jornada del dia

següent. Vam preparar les motxilles, més lleu

geres encara, i vam anar a dormir molt d'hora.

Segons ens van informar al poblat beduí, el ma

terial que vam trobar a la via semblava de ràpel.
La gent de la vall d'Arwa ens van dir que la paret
era verge i ens van confirmar que ningú hi havia

pujat abans que nosaltres. El que sí que ens van

dir era que un grup d'israelites havien rapelat la

paret nord del Jebel Benat.

Quan vam tornar a Catalunya, el Toti i jo vam in

vestigar molt si el nostre era un primer ascens.

El Toti va explicar-me: "Per lnternet he trobat in

formació que diu que al Jebel Benat hi ha dues
vies angleses, però no hi ha croquis i, a més,
van pels esperons, com ho indiquen els noms.

A més, el material que vam trobar nosaltres és



impossible que sigui de l'any 1978, any d'ober

tura de les vies angleses, perquè en aquella
època no existien les cintes cosides. He estat

diversos dies buscant més informació i no he
trobat res."

El primer llarg de la via era un díedre de xeme

neia bastant trencat que l'Oriol va escalar amb
molta cura. "Vigileu, que això està crocant!", va

cridar-me l'Oriol. El Toti feia fotos i jo assegura
va. Trossos de pedra de totes les mides queien
a terra. Allò era un camp de tir! El llarg següent,
de cinquè, acabava en una àmplia feixa que vam

anomenar Plaça Catalunya. L'últim llarg, preci
ós, superava una xemeneia i unes capricioses
formes del desert que exigien bona tècnica i for

ça. Des d'aquí vam plegar les cordes i vam fer
una grimpada d'uns 200 metres fins al cim de

El Srarwe. Per al descens vam tornar on havíem

deixat les cordes. Després vam flanquejar a l'es

querra per desgrimpar fins a peu de via.

La Costa Brava arriba al Sinaí

A les cinc del matí ja estàvem esmorzant. Des

prés d'un bon te que va preparar l'Oriol, vam

sortir cap a un grup de parets que es veien des
del poblat. L'aproxlmació ens va prendre un pa
rell d'hores. Quan ja érem bastant a prop no ens

acabàvem de posar d'acord amb quina línia ata

caríem. Cadascun de nosaltres en volia fer una

de diferent. Així que el Toti va agafar tres pals
de terra i va dir que el més curt guanyava. Va

guanyar l'Oriol i va decidir ficar-se en la línia més
dura de totes: "M'agrada aquella fissura. Anem a

escalar-la!", va comentar l'Oriol amb una rialleta
múrria a la cara.

A la tornada vam decidir fer un recorregut circu

lar, voltant per una escola, un cementiri, un oasi

que es diu AI-Kahrn i, finalment, el nostre poblat
(Arwa). El nostre horari: 9 hores, 44 minuts, 14

segons (Arwa, cim El Srarwe, Arwa). En arribar

Fernández obre el
tercer llarg de Hikers
Road. Wadi Rum,
Jordania
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Fernádez, Vales y Blasi
en la R3 de la via Costa
Brava, Sinai

al poblat ens esperaven els beduïns. Una altra

vegada van ter el ritual del te i vam menjar un

sopar boníssim.

Com que ja havíem d'anar a Amman per agatar
el vol de tornada no vam trigar gaire a recollir-ho
tot i marxar. El recorregut en 4x4 tins a Santa
Caterina va durar menys d'una hora (al Gime li

agrada córrer). A Santa Caterina en Gime ens

va portar a casa seva com a convidats d'honor,
una altra vegada l'hospitalària cultura beduïna
era present. Durant l'estona que vam estar allà,
va arribar a casa del beduí, Salh, el tiet del Gime.
Li vam donar el seu tros de corda. Vam beure

te, vam sopar i vam ter petar la xerrada tins ben
tard amb aquests nous amics que, per sort, vam

trobar en aquesta veritable terra de pau.

Activitat realitzada pel Toti Valés (director del

CTAC), Oriol Fernández (membre del CTAC)
Roberto Blasi (membre del CE Terrassa).

Agraïments:
Patrocinadors principals:
CTAC, FEEC, Generalitat de Catalunya, Secre

taria General de l'Esport i Top 30

Patrocinadors personals:
Aliens, Camarasa Muntanya, Faders, Fixe,
MountainGang.com, Tenaya i Totem MT

10
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Amb tot el material fent un pols amb les roques
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Les vies:

Via Friends of the Bedouin,
al Jebel Benat (Amics dels Beduïns)
435 metres, 7b+/c o A1 (7a "expo" obligat), més
tres-cents metres de II i III fins al cim, Non expan
sions (sense expansions)
Primer ascens:

15-02-2012. Oberta en el dia per Oriol Fernán

dez, Toti Valés i Roberto Blasi
Material:
Totem Cams (doble joc), semàfor d'Aliens, en

castadors grans del 3 al 5 (3 i 4 repetits), joc de

fissurers, 8 cintes llargues, cintes de 60 i 120 cm,
2 estreps, 6 mosquetons simples, 2 cordes de 60

m i reunions

Aproximació:
50 minuts. Sortim d'Arwa (vall Arwa, coordena
des N28'39'19" E33Q54'40"), situat a 1.000 me

tres d'altitud. Agafem el camí del llit del riu i se

guint els tubs negres arribarem al peu de la paret.
Pugem un centenar de metres fins al peu de via,
on comença el sistema de fissures i xemeneies
de la via.
Descens:
Des del cim del Jebel Benat (1.525 m) cal seguir
el camí fitat parcialment cap al coll que es troba
a l'oest. Baixem per la segona canal que trobem
fins al llit del riu i seguim el camí principal (dels
tubs negres).

Via Costa Brava, a El Srarwe

(el Zero)
120 metres, 6c+, més 200 metres de II i III fins al
cim. Non expansions
Primer ascens:

16-02-2012. Oberta en el dia per Oriol Fernán

dez, Toti Vales i Roberto Blasi
Material:
Totem Cams, Aliens, encastadors de 1'1 al 5,
joc de fissurers, 10 cintes llargues, cintes de 60

i 120 cm, 2 cordes de 60 metres i reunions

Aproximació:
Unes dues hores. Sortim d'Arwa (coordenades
N28'39'19" E33'54'40"), situat a 1.000 metres

d'altitud. Caminem pel desert cap a l'oest en di
recció a les parets, visibles des del poblat. Una
altra opció és agafar un guia beduí que ens por
tarà en cotxe fins a un altre petit poblat a prop
d'AI-Karm. Des d'aquí l'aproximació és d'uns 25

minuts. Trobarem una petita vall. La Costa Brava
es troba a les parets de la dreta de la vall, una

mica amagada. Des d'un grup de dos grans pe
dres (on es pot fer bloc) que es troben en el camí,
la via és ben visible.
Descens:
Des del cim d'El Srarwe baixem a l'última reunió
de la Costa Brava. Fem un flanqueig descendint
cap a l'esquerra mirant la vall. Desgrimpem al

gun pas de III. Trobarem una canal estreta que
seguirem fins al peu de via.



Catinaccio
Aquest estiu per les vacances vam decidir anar a les Dolomites, però
volíem alguna cosa diferent i un gran coneixedor d'aquestes muntanyes,
en Jordi Lluch, ens va recomanar una excursió pel Catinaccio. La raó és la
seva varietat, paisatge i bellesa, que ens va impressionar profundament.

TEXT D'IGNASI VIDAL RIBAS
FOTOGRAFIES D'IGNASI VIDAL RIBAS I MARIA PUIGDUETA

Pas curiós entre les roques
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E
I recorregut s'emmarca dins del parc naci
onal Sciliar Catinaccio-Rosengarten, i té
un origen de llegenda. I és que en aquest

indret, el rei gnom Laurin tenia el seu jardí de

roses. I nosaltres en vam veure el seu reflex i
és que al capvespre les muntanyes prenen unes

tonalitats rosades espectaculars.

Hem de situar-nos a la regió autònoma italiana
de Trentino-Alto Adige-Südtirol, que fa frontera
amb Àustria. AI Südtirol, les dues llengües co

oficials són l'italià i l'alemany. Per això no ens

ha de sorprendre llegir els rètols en els dos idio

mes. A més a més, en aquesta zona predomina
la cultura germànica. Nosaltres ens vam allotjar
al poble de Tires que està situat al peu del Cati
naccio. És curiós observar els campanars de les

esglésies amb forma de bulb.

Sortim per la carretera que va en direcció a Vigo
di Fassa. Passem el pas Nigra i de seguida dei
xem els vehicles a l'aparcament del telecadira

Frommeralm a 1.743 m. Salvem el desnivell rà

pidament. Des del mirador de l'estació superior,
contemplem la vali plena de prats verds i boscos

d'avets, una imatge de postal. AI costat s'alça el
massís imponent de Latemar. A sobre tenim el

refugi A. Fronza Coronelle a 2.339 m. Comen

cem a pujar pel sender "550". El primer tram està

equipat amb esglaons rnetàl-lics i cadenes. No
cal material ja que és molt fàcil i gens exposat.
Potser veurem gent amb casc i talabard. No ens

espantem, van a fer la via ferrada de Santner. AI

principi coincideixen els dos itineraris, però des

prés se separen.

En 10 minuts arribem a una bifurcació, nosal

tres continuem pel sender "550", a mà dreta.

La Marmolada al tons

Massís de Latemar

Vista a primera hora del matí 13
375 excursionisme



Les impressionants
Torri del Vaiolet

Esquerra: vistas del Pas delle Coronel Ie. Dreta: Primer tram equipat
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De seguida ve una forta pujada per una canal.
El terreny és pedregós, i per facilitar l'ascensió
l'han equipada amb escales de fusta i algun
passamà. Una bretxa a la muralla rocosa és
el nostre objectiu. Una esvelta agulla queda a

la dreta.

Finalment assolim el pas delle Coronelle a

2.630 m. Hem trigat aproximadament una hora.
El panorama que s'obre a l'altra vessant és

magnífic. La Marmolada, la Tofona di Roces, la

Civetta, etc. Més a prop la impressionant mola
del Catinaccio d'Antermoia que amb els seus

3.002 metres és el punt més alt d'aquest mas

sís. Hi ha una taula i uns bancs per descansar
i menjar una mica.

Iniciem el descens per un camí que creua en

diagonal l'enorme tartera. Arribem a un im

portant encreuament de camins, amb cartells
indicadors a 2.416 m. El sender "550" baixa
al refugi Gardeccia i el sender "541" a mà es

querra va cap al refugi Vaiolet. Nosaltres se

guim ara l'itinerari "541" en direcció al refugi
de la Vael. Mantenim l'alçada una estona. Aviat
s'acaba i comencem una altra forta pujada al

pas de Zigolade a 2.550 m. El sender va fent

ziga-zagues. Des de dalt veiem el cim de Roda
de Vael de 2.806 m, amb una gran creu al cap
damunt. Anem baixant. Passem per un túnel

natural, format per una enorme roca recolzada
a la paret. Després arribem a un pla, on tenim

una altra cruïlla de camins. Hi ha un desvia
ment que va al pas de Vaiolon a 2.560 m. Des

d'aquest es pot accedir a la via ferrada de la
Roda di Vael.

AI migdia som al refugi Roda di Vael a 2.283 m.

Un gran edifici amb 56 places. Bona vista de la
vall de Fassa. Des del refugi s'inicia l'accés a

la via ferrada de la cresta de Masarè. També
es pot combinar amb la via de Roda di Vael.
Es tracta d'un recorregut difícil, i és necessari

portar el material adient.

Continuem pel sender "549" que voreja la cres

ta de Masarè. Deixem el trencall que baixa al

refugi Paolina a 2.125 m, on arriba un altre

telecadira. Més endavant, veiem el monument

a Christomannos a 2.349 m, una gran àguila



de bronze. El camí va planejant, al peu de les

grans parets d'aquest sector del Catinaccio.
Només ens falta la darrera pujada fins a les
instal-lacions del telecadira. Hi ha un bar-res
taurant on prenem un refresc per celebrar l'èxit
de la sortida. Des de la terrassa gaudim de les
vistes abans de tornar als cotxes. A la carretera
ens aturem per veure des de lluny les famoses
Torri del Vaiolet, símbol del Parc di Catenaccio.

Observacions:

La xarxa de camins està molt ben senyalitzada,
amb marques de pintura blanques i vermelles.
Cada itinerari té un número que facilita la seva

identificació. A més, hi ha cartells indicadors a

la majoria de cruïlles.

En la nomenclatura hem triat els noms italians,
ja que són més semblants al català, enlloc dels

alemanys.

Segons l'època de l'any podem trobar neu,
necessitarem material específic.

Desnivell: 500 m

Horari: 6 h

Excursió realitzada l'agost de 2012 per Maria

Mora, Maria Puigdueta, Mònica Jal, Òscar Bo
net i Rafael Vidal

Bibliografia
· Dolomites. Les més boniques
excursions. Esports Lluch

· Vie Ferrate per experti. Christian
Ladurner. Ed. Tappeiner, 2007

Cartografia
Mapa Catinaccio, Sciliar. Núm 628.

Kompass Escala 1 :25.000

Pàgines web d'interès:
· Refugi de Vael

Hyperlink: ''http://tuttofassa.stepdev.org/
rodas.htm"

· Refugi Fronza Coronelle

Hyperlink: ''http://tuttofassa.stepdev.org/
coronelles.htm"

· Horaris i preus telecadires

Hyperlink:
..

http://www.carezza.it/it/
estate/seggiovie-in-estate.html"

Telecadira que puia al refugi A. Fronza

15
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Una volta pels
Monegres en BTT
La serra d'Alcubierre i el

Jubierre, muntanya i desert

Els Monegres estan situats, la seva major part, a la província d'Osca,
i una petita part a la província de Saragossa.
TEXT I FOTOGRAFIES DE XAVIER SALETA I TONI LLOVET

En direcció al Jubierre
entre camps i pistes



Croquis de la volta pels
Monegres dibuixat pels

propis riders
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El paisatge que conforma els Monegres està for
mat per un tipus de terreny que amb el pas del

temps ha sofert tota mena d'erosions, formant
barrancs' efímers, laberíntics com el del Jubier
re amb torres arenoses i àmplies planúries, on

trobem la serra d'Alcubierre, la gran serra dels

Monegres. Una espina dorsal de quasi 50 quilò
metres amb el seu punt culminant, l'alt de Sant

Caprasio.

Amb l'itinerari que vam fer preteníem recórrer
tant les àmplies planúries, amb els seus camps
de cultius de secà, com els seus canals de re

gadiu. Es tracta de la part més muntanyosa de
la serra d'Alcubierre, un pulmó de pins, sabines
i altres espècies pirenaiques; i finalment la zona

del Jubierre, un fastuós desert digne de la millor

pel-Hcula de western americà.

Vam idear un itinerari circular, a partir de dos

tracks que vam trobar a wikilog i d'un article de

Sergio Fernández a Solo Bici, amb alguna va

riant que vàrem traçar sobre el mapa. Amb tot

això, els nostres GPS GARMIN, ens van con

duir a la perfecció per les pistes, cruïlles, fins i
tot a camp a través sense desviar-nos en cap
moment del track dissenyat i en certs moments

només amb els mapes.

Etapa 1: Sariñena - La Laguna -

Alcubierre - San Caprasio - Castejon
de los Monegros - Bujaraloz
Distància: 114 km

Desnivell acumulat pujada: 1.480 m

Desnivell acumulat baixada: 1.410 m

Temps real: 8 hores aprox. pedalant
Velocitat mitja: 14 km/h
IBP: 126 BC
Dificultat: 100% ciclable

Els últims dies abans de la sortida, i encara que
sembli estrany ha estat plovent dia sí dia no, i

no sabem com trobarem el terreny. És potser
la màxima preocupació que tenim en aquestes
primeres hores de llum als Monegres, ja que el

tipus de terreny que passarem és d'aquells que
amb fang es pot convertir en un infern, com ja
ens ha passat altres vegades.

El dia s'ha aixecat fred, molt fred a Sariñena, i

per sobre nostre un gran núvol fa que els rajos
de sol no puguin passar. Davant nostre ens tro

bem amb una gran extensió planera i plena de

camps de conreu i, al fons, la serra d'Alcubierre,
primer destí que ens espera.

Enrere hem deixat la població de Sariñena on

hem passat la nit. Sortint del poble, hem seguit
el camí tot passant pel costat de La Laguna i ara

ens dirigim en direcció a Alcubierre. Ens espe
ren uns 40 quilòmetres de pista, planera, amb
nombrosos canvis de sentit i de pistes que trans

corren entre camps de cultiu com un autèntic la
berint. Sort que tirem dels nostres GPS que ens

condueixen perfectament en la direcció correcta.

El ritme de pedalada el podríem accelerar si no

fos pel fort vent que ens ve tota l'estona de cara

i que passades tres hores ens arriba a atabalar.

Passem per alguns poblets, o més ben dit qua
tre cases en els quals no s'hi veu ni una ànima;
un d'aquests poblets té el curiós nom de Uni

dades Familiares. Arribats a la serra, ja cap al

migdia, i amb la silueta d'Alcubierre davant, ens

trobem de sobte amb el nostre pitjor enemic: el

fang!, hem de sortir d'aquesta trampa i l'única

opció és arribar fins a la carretera que està a

pocs metres. Han estat només 200 metres, però
les bicis en pocs minuts han quedat cobertes de

fang per tot arreu. �hem de treure com podem
17
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amb branques d'arbres. La feina ens ha obert la

gana i decidim dinar un entrepà monumental al

bar-pastisseria que tenim al bell mig del poble
d'Alcubierre. Aquest és l'últim lloc habitat i amb

aigua que ens trobarem fins que no arribem al
nostre destí final.

El que toca ara és la pujada, ja fa massa esto

na que fem el gandul i els núvols van guanyant
presència. Ens dirigim cap a l'itinerari de les

trinxeres, on va estar lluitant i escrivint durant
la guerra civil l'escriptor anglès George Orwell,
autor d'Homenatge a Catalunya.

1. Camp a través cap al
Jubierre

2. Trinxeres de la Guerra Civil

3. Un "habitant" al Jubierre

Per arribar-hi prenem una pista de terra en forta

pujada, fins a arribar a un frondós bosc a tocar
de la carretera que va en direcció a Leciñena.
Just abans d'arribar al coll, seguim per una pista,
amb una indicació de "La ruta de les trinxeres",
deixant per un moment la pista per on haurem de

seguir després. Nosaltres pugem al Monte Irazo,
on trobem, en magnífic estat de conservació, tota

aquesta fortificació de guerra amb uns panells in

formatius que ens donaran a conèixer com es vivia

i es lluitava en aquest lloc. Escriuria Orwell: "Les

muntanyes d'aquella part d'Espanya (referint-se a

la serra d'Alcubierre), tenen unes formes molt cu

rioses, com de ferradura, amb els cims aixafats i

els seus vessants redreçats que es precipiten en

esfereïdors barrancs. I dalt dels cims tan sols hi ha
mates raquítiques, bruguera i els blancs ossos de

pedra calcària que sorgeixen per tot arreu."

3
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Des del turó on ens trobem podem divisar la llar

ga rampa que ens espera així que posem tota
l'artilleria i pedalem amb força fins a arribar a dalt.

Un cop superat aquest entrebanc ens trobem a

dalt de la serra boscosa d'Alcubierre. Les vis

tes són magnífiques, al fons els Pirineus, on di

visem ja alguna taca de neu molt recent, i en

primer terme la gran planúria d'Osca i els Mallos

de Riglos. El que ens toca ara és una mica de

baixada, que anirà bé per donar un descans a

les cames. La serra és molt llarga i no tot serà
baixada. Portem ja molts quilòmetres però ens

adonem que encara ens queden per recórrer
molts metres de desnivell que no triguem a fer.

El nostre primer objectiu el tenim molt lluny, l'alt

de San Caprasio (811 m) amb les seves carac

terístiques antenes. Davant nostre ens queden
uns 20 quilòmetres d'un autèntic trencacames

de dures pujades i baixades, una darrera l'al
tra al bell mig de la carena. Per sort, ens dóna

energia el fet que el dia és molt clar i les vistes
s'estenen fins molt lluny tan per un costat com

per l'altre.

Com a anècdota curiosa a pocs quilòmetres
d'arribar a San Caprasio, ens parem per fer unes

fotos de rigor a un barranc, des d'on tenim una
bona perspectiva d'un vessant de la província de

Saragossa. Fins aquí tot normal, però, per sota

nostre hi ha un corriol amb una barana de fus-

2



ta, curiós, oi? Baixem a peu pel corriol i trobem

una petita cova, penjada quasi al precipici des

d'on, de sobte, ens apareix un ermità japonès!
Parla uns excel-tents anglès i francès i ens expli
ca que és seguidor de l'orde de Charles-Eugène

.

de Foucauld. Ens explica que fa uns mesas que
. hi viu, resant i meditant i que abans havia estat

al desert del Sàhara, concretament del Hoggar
(lloc on està enterrat el fundador d'aquesta orde),
on tenien una petita capella, però que amb la si

tuació de violència i segrestos ha canviat de lloc.

Ens ensenya la petita capelleta penjada del buit.

Dins de la cova tot són garrafes d'aigua que ens

comenta que li porta la gent del poble de Farlete

amb cotxe. Hi penjen unes fotos del desert Ar

gelí, de Tamanraset, dels Tuaregs ... diu ell que
això dels Monegres és més dur que el desert,
ens acomiadem amb una agafada de mans, un

somriure i un pray for me. Ha estat una trobada

curiosa. Pensar que en el segle XXI puguis tro

bar un ermità als Monegres ...

Després d'una dura rampa, arribem finalment al

cim de San Caprasio (811 m). La vista és impres
sionant. No hem trobat ningú, només uns mo

toristes francesos que ens comenten que cada

any venen pels Monegres i que més tard ens

els tornarem a trobar diverses vegades, però de

gent del país, ningú en el dos dies. El vent ha

afluixat, la tarda ja va de baixada i tots esperem

que el camí que resta sigui senzill. Estem de sort

En direcció al Jubierre entre camps i pistes

la primera part, però després tornem a patir un

puja i baixa constant i, a més, fa més calor que
en tot el dia.

Fins que no trobem un vèrtex geodèsic, que per
pujar-hi has de fer servir uns esglaons de fer

ro, no comença la baixada forta, una fantàstica

pista on et pots deixar anar i agafar bones velo

citats; tan sols ens queden 15 quilòmetres per
arribar a Castejón de Monegros i tots tenim al

cap una bona cervesa fresca.

"Les muntanyes d'aquella

part. tenen unes formes molt

curioses, com de ferradura,

amb els cims aixafats"

Fem una parada a l'extraordinari mirador de

Bujel, on per sota nostre trobem el fabulós

barranc, en les confluències del Barranco del

Pasadero de las Yeguas i el Barranco de la Hie
dra. Seguim baixant fins a Castejon on tenim

previst passar la nit, però el que ens trobem

després dels 95 quilòmetres ens acabarà de

rematar. Ens diu el de l'hostal, que ens espe
raven el dia anterior i que està tot ple i no hi ha

Com arribar-hi:

Per l'Autovia A-2 fins
a la sortida de Fraga.
Després per l'A-131

que ens porta direc
tament a Sariñena .

Aproximadament 2
hores i mitja des de
Barcelona.

Millor època:
La primavera i la
tardor.

Allotjaments:
Hostals: Hostal Ro
mea (Sariñena). 974
570012. Senzillet

però decent, a més
es desviuen per que
dar bé. No disposen
de menjador, però si

dius el que vols men

jar, ho van a comprar
i t'ho fan a l'acte.

Hostalla Chipranera.
Castejon de Mone

gros. No recomanat.
Ens van deixar

penjats.
Podeu fer servir la
casa rural al Poble
de Lananja, a 7 km
de Castejon de los

Monegros.
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Camino de los Cabezones en direcció a Alcubierre

lloc en tot el poble. Merda! (al final us donarem

l'adreça d'aquest establiment tant "correcte"

que va anul-lar la nostra reserva en benefici
d'una altra).

El poble més a prop és Bujaraloz, a tocar de la
nacional de Saragossa. Com que la nit se'ns
tira a sobre, decidim anar per feina i agafem
la carretera, una recta de 15 quilòmetres! amb
les seves corresponents pujades, que fa que
en total haguem fet 114 quilòmetres. Tenim ben
merescut un bon descans en lin hostalet a peu
de la nacional amb el rerefons del soroll de la
música dels camions. Però l'important és que ja
tenim llit i un lloc per sopar "El Español" on hi ha
un bufet molt recomanable, i a bon preu.

Etapa 2: Bujaraloz - El Jubierre -

Albaratillo - Sariñena

Distància: 52 km

Desnivell acumulat pujada: 580 m

Temps real: 5 hores aprox. pedalant
Velocitat mitja: 12 km/h
IBP: 40 BB

Dificultat: 100% ciclable

Ens llevem d'hora i després d'arreglar dues pun
xades, sortim de bon matí un cop hen esmorzat.

Hauríem de desfer el tram addicional que vàrem
fer ahir, per arribar de nou a Castejon de Los
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Monegros, i reprenem la ruta inicial. Optem per
variar el track, desfer part del camí de carretera

que vàrem fer el dia anterior, però en arribar al

primer poble, La Almolda, a 7 km de Bujaraloz,
buscarem una pista que talla pel dret per anar a

buscar la ruta que teníem planejada, així estalvi
em carretera. Aquests primers quilòmetres que
farem aniran bé per escalfar una mica les cames

i treure'ns el fred de sobre.

"Una vegada tinguérem
la perspectiva frontal vam

descobrir que hi havia una

canal ampla i fàcil davallar"

Uns quilòmetres més enllà del poble trobem
la pista buscada a les afores. AI davant nostre
tenim unes extensions de camps erms impres
sionants. En un moment donat deixem la pista
per seguir camp a través, bé, desert a través,
guiats pels nostres GPS. Ens adonem que amb

pluja o el terra mullat ens hauria estat impos
sible de continuar, no només aquí sinó per la

resta del recorregut, ja que el terra és totalment

argilós, d'aquell que et deixa la roda totalment

impracticable.



AI cap d'una bona estona, pel Camino del Mo

lino, entrem al sector de Jubierre, una zona to
talment àrida i amb grans formacions, toza/es

d'argila que el vent i l'aigua han anat emmotllant
i creant figures similars a les que ens podem tro

bar a les Bardenas Reales a Navarra. El primer
que ens trobem és el Tozal del Colasico, ben vi

sible i ben indicat.

Estem al far west aragonès, només hi falten
els indis, encara que ben mirat no hi falten

perquè som nosaltres els que fem una mica
l'indi. La pista principal baixa sobtadament i si la

seguíssim en poca estona arribaríem al nostre

destí, però no serà així. Els únics éssers vius

que hem vist són els voltors i un 4x4 que s'havia

perdut i ens va demanar com arribar a no sé on,

també vam veure les restes d'un esquelet.

Un cop arribats a una caseta que es diu Paridero
de las Vacas, que no té pèrdua per la fortor i que
és l'única casa que trobem en aquesta vall, dei

xem la pista principal i prenem una pista secun

dària en direcció contrària cap a Los Galachos.
En pocs quilòmetres la pista s'acaba i intuïm un

corriol que agafem i que ens portarà per dins del
Barranco de los Galachos, un petit canyó, des
cobrint-nos una altra cara dels Monegres. Val
la pena fer aquesta petita volta, és la sorpresa
de la ruta. Seguim encaixonats pel canyó una

bona estona, estem bocabadats. Un cop acabat
el canyó, seguim per pista però no l'agafem per

tornar, al contrari, prenem de nou una altra pista
que ens porta com si tornéssim de nou enrere. A

través de la Balsa de las Vacas, anem a buscar

un pas entre uns toza/es per baixar per un altra
vall que ens depara noves sorpreses amb més
formacions capritxoses, entre elles el Tozal de la

Cobeta amb la seva forma característica.

I llavors sí, comença la baixada en direcció al '

poble que veiem al fons, Albaratillo. La calor ja
es comença a notar, el terra argilós que estava

compactat per la pluja, comença a ser tot pols,
pensem que aquesta ruta a l'estiu ha de ser un

infern de pols.

A Albaratillo, a peus del riu Flumen, trobem els

primers camps de cultiu, la primera verdor. Tra

vessarem el poble per anar a buscar una pista
que és molt recta i ens portarà directament a

Sariñena, el nostre destí final.

Han estat dos dies molt intensos i la veritat és

que hem quedat gratament sorpresos pels con

trastos que hem trobat. Hem pogut constatar

que els Monegres no són només aquelles mun

tanyes pelades que veiem quan anem de Lleida

a Saragossa en cotxe, sinó que hi podem trobar

paisatges tan diferents com els boscos pels que
vàrem passar el primer dia, i barrancs com els

que hem passat en aquest segon dia on és té la
sensació d'estar pedalant en aquells paisatges
de les pel-Heuies de l'oest americà.

El grup i al darrere els boscos dels Monegres
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Via Josep
Baqués i Esteve
El 9 de novembre de 2012 vam poder obrir la via Josep Baquès i Esteve

(160 m 1 pas de V, i la resta IV i molt III) gràcies a la tasca d'en Xavi

Amat, en Jordi Farré i jo mateix, per la qual cosa vam poder comptar
amb la col-laboraciô especial d'en Jaume Canyelles i Joan Lloret.

TEXT I FOTOGRAFIES D'EN JOSEP MASSANA



Per a equipar la via hem utilitzat 8 cintes exprés
i dues cintes sabineres. Tota la via està degu
dament equipada amb parabolts vermells amb

xapa, anella i claus casolans.

Temps: 2 h 30 min aproximadament.
Dificultat: Baixa

És una successió d'esperons fins al cim del
castell del Montmell. És una via d'escalada

ideal per a la iniciació, senzilla, assequible i

molt bonica, ja que permet abandonar en molts

punts. Els accessos i la via s'han desembrossat

per facilitar el pas. Les reunions de les seves

sis tirades tenen dos bons parabolts o claus
amb cadena per poder rapelar.

Accés: El més ràpid és agafar l'autopista AP-2

i abandonar-la en la sortida 12 de La Bisbal del

Penedès-Llorenç del Penedès-Santa Oliva
LAlbornar. En la primera rotonda cal seguir la

carretera T-240 en direcció La Bisbal del Pene
dès. A continuació trobarem una altra rotonda
on haurem de seguir la carretera TV-2401, que
ja ens condueix a Juncosa de Montmell. Se

guint la carretera trobarem un desviament cap
a la dreta. Es tracta d'una pista en bones con

dicions en direcció al vall de Sant Marc i retolat

com àrea recreativa forestal de Montmell. En

arribar a aquesta àrea (amb aparcament, bar,
barbacoes) es pot deixar el cotxe.

Aproximació: Des de l'aparcament comença
un camí paral-lel a la pista per la qual hem vin

gut que va des de l'església Nova fins a l'esglé
sia Vella del Montmell. Després el camí, es diri

geix cap al Castell de Montmell. En el camí de

la mateixa pista, just abans d'una barrera ver

da, hi ha la marca de 2 diables, un de vermell i

un altre de negre, i una estaca amb el nom de la

via. A un minut d'aquí, ja som a peu de via (cinc
metres abans de l'Espolón Guerrero).

Li (25 m) dos parabolts i quatre claus.

Comença amb una placa parabolt vermell visible

a l'esquerra. Va fent un arc fins a un esperó, i tot

seguit semidiedre i placa fins la R.

Graduació: III, IV, 111+

L2 (30 m) sis parabolts, un pont de pedra amb

cinta posada i tres claus.
És la cirereta del pastís. Comença a l'esquer
ra d'una gran cova. Parabolt visible, una placa
d'uns sis o set metres. Tot seguit fa un arc a la

dreta, una fissura i una placa fina. Per acabar,
dos esperons fins la R.
Graduació: IV, 111+, IV, IV+, V, IV.

A partir d'aquí i per arribar al següent llarg, caldrà

fer una curta passejada per un camí desembrossat.

L3 (30 m) tres parabolts. Comença amb una

placa d'uns deu mts. Tot seguit una petita cami

nada, i una altra placa i una esquerda fins a la R.

Graduació: III, 111+, III.

L4 (20 m) dos parabolts i dos claus. Es puja
per una placa i tot un seguit de ressalts per aca

bar en una altra placa, i caminet fins a la R.

Graduació: III, IV, III.

L5 (30 m) quatre parabolts, un clau i dos ponts
de pedra amb cinta. Es puja pel mig de la R per a

anar a trobar una placa tombada fins una mena

de petit diedre. Es puja per un camí per anar a

trobar un esperó fins a la R.

Graduació: III, IV, III.

L6 (25 m) un parabolt i un clau. Es puja per un

camí fins a un esperó, un altre camí, i un altre

esperó, i camí fins a la R.

Graduació: III, 111+

Final de la via. D'aquí al Castell del Mont

mell, hi ha un pas. La tornada la fem per un camí

molt ben marcat fins arribar l'àrea recreativa del

Montmell (25 min aprox).
23
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4.000: r:alçada_d'un somni
.' -

.
-

El soroll eixordador em colpeix sobtadament ... Alço el rostre, ferit
de sol, per veure caure prop meu un reguitzell de pedres que rodolen
aresta avall; alleugerida m'apresso per defugir d'aquest flanqueig
í retrobar el fil dels pensaments ... Des d'ara, sols les petites flors

que entapissen la vora del camí i la remor creixent de persones que
vénen i van en el trenet al qual jo també em dirigeixo, em distreuen
de les reflexions que m'aclaparen.

Asseguda a terra, amb el cap recolzat a la motxilla, intento
abstreure'm de converses i rialles i relaxar el cos i la ment dins el

vagó que em retorna a la vall. .. Endormiscada enmig de l'aldarull
que m'envolta, rememoro l'inici d'aquell somni adolescent que
demà esdevindrà record.

'.

"..

-_ El somieig em condueix a les primeres sortides ... Un tren, també
ple a vessar, ens tornava a casa després d'un jorn de llargues
caminades; confidències i gresca compartides al so d'una guitarra
teixien somnis i amistats que el pas del temps faria créixer o

defallir.

Els records flueixen lentament i em duen la remor d'onades i

capvespres solitaris vora un mar de jovenesa ... Aquell amic de

jocs d'infants i guardià de confessions marxava lluny de la ciutat
deixant rere seu nits de sol i somnis daurats ... Iniciava un camí que
el portaria a terres llunyanes amb la prometença que, potserun dia,
el mateix vent ens acaronaria el rostre. Em va oferir un present, el

petit llibre que sempre m'acompanya i que ara, ja vell i desgastat,
rellegeixo altra vegada ... El seu títol Al vent dels 4.000, em remunta als

anys, ara enyorats, en què tot esdevenia amb fluïdesa i res ens feia
dubtar que tot allò fos possible. La promesa ens portaria, plegats, a

recórrer una aresta cimera eternament blanca i ventada fins aquell
cim cobejat í envoltat de velles llegendes.

No va tornar mai de la llunyania somiada, el seu rostre volia ser

acaronat per sempre més per un vent molt alt; gairebé a tocar del
cel va quedar el seu somriure per a gaudi d'uns estels tan abatuts
com nosaltres.
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Vaig fer meu aquell somni compartit; seria un acte d'homenatge a

l'amic desaparegut. Hi aniria tota sola, o potser no, ja que el veuria
a cada pas de la tartera, a cada serac, al fil de l'aresta i, de ben segur,
l'escoltaria enmig de la boira tan plorosa com jo.

obro els ulls; el trenet ja s'atura i tothom té pressa per baixar.
Resto al darrere, em carrego la motxilla i el seu pes em torna a la

realitat; m'espera una petita tenda, la meva llar dels darrers dies,
em rentaré i em posaré roba neta. Tinc molta gana!

Sóc a taula d'un petit restaurant que vaig escollir en arribar. Una

espelma encesa i un deliciós sopar alpí em conforta i em retorna el

goig dels petits plaers de cada dia.

A la vesprada jec al costat de la meva tenda. Estic sola, o potserno. Al
meu record t'albiro a cada pas de la tartera, a l'aresta immaculada
i a les nits glaçades que, per sempre, gaudiran del teu somriure.

Iërmtor
**** �

Sainte Foy Tarentaise�by ECOHOTEL£S

. A¡:a1amen1r:s4* en Tarentare.Vardse.
pera 2-8 ¡;e¡s:.ms, tdalrnenIE a:¡Ui¡:ados,

. Pisem cIirnatizacla-s¡:a
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Descoberta boscos endins

Us heu aturat al mig del bosc en silen
ci? Heu omplert els pulmons amb l'ai
re perfumat pels fongs i la resina dels

pins? L'article d'aquest mes va dedi
cat a aquells que com jo, qui fins no fa

gaire travessava el bosc a tota veloci
tat a la recerca del cim o la via d'esca

lada, sense plantejar-s'hi si pagava la

pena matinar una mica més per gaudir
dels sons i els aromes de les pinedes
durant l'aproximació. De fa un temps
que ho tinc clar. Jo us ho recomano.

Pinedes de mitja i
alta muntanya
La pineda de pinassa
El nom que rep aquesta espècie (Pinus
nigra) fa referència a les seves acícules
de color verd fosc que donen un aspecte
obscur a les seves capçades; pina nero

a Itàlia, sehwarzfóhre a Austria o ema

borh als Balcans. En canvi la subespè
cie salzmannii, present a la península
Ibèrica, es caracteritza per presentar
acícules de coloració més clara, flexi
bles i llargues.

És un arbre enormement adaptat als
substrats rocallosos, pel que l'arrel

principal perd vigor en favor de les se

cundàries, llargues i potents, que s'an
coren fortament en els intersticis de
les roques. Aconsegueix ports rectes

de considerables dimensions: fins 50

m d'altura i 2 m de diàmetre. En canvi

en llocs molt ventats la capçada es tor

na irregular adoptant una forma tabular
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molt característica o amb la ramificació
descendent molt potent. L.:escorça dels
arbres adults es troba dividida en grans
plaques de color gris que el fa fàcilment

distingible de lluny si ens hi fixem en el
tronc. Les pinyes són ovades còniques
de color marró groguenc brillant.

La pinassa és una espècie molt longeva,
trobant en l'actualitat alguns exemplars
de 1.700 anys d'edat a Anatòlia; a la pe
nínsula Ibèrica es van datar el segle XIX

exemplars de més e 1.000 anys a la pro
víncia de Conca. En l'actualitat els peus
més vells es troben en llocs marginals
on han pogut evitar les intenses tales

que des de finals del segle XIX han re

jovenit dràsticament aquests boscos, de
manera que avui les masses de pinassa
no superen els 200 anys.

La majoria dels boscos de pinassa s'es
tableixen en un ambient submediterrani
fred i continental, generalment sobre
substrats calcaris. La seva adaptació a

la baixa precipitació estival i als rigors
hivernals afavoreixen la seva dominàn
cia en aquests ambients. Es presenten,
per tant, compartint zona climàtica amb
rouredes marcescents (roure martinenc

i roure valencià), però la pinassa esdevé

l'espècie dominant allà on els substrat

és rocós o dolomític. En aquests sòls la

pinassa és capaç d'lnstal-lar-s'hi mentre

que els roures amb prou feines poden
subsistir. En relleus d'origen càrstic, com

és el cas del massís de Sant Llorenç del

Munt, per citar un exemple pròxim, la ma

jor longevitat de la pinassa fa que pugui

Bosc de pi roig a Gietrzwald Polònia. Foto: Crusier

La pinya de la pinassa és molt semblant a la del pi
roig però de mida major (de 4-8 x 2,5-3cm).
Foto: Josep A. Uroz

sobreviure a dues o més generacions de

roures, colonitzant les clarianes que dei
xen aquests després de la seva mort.

Als Països Catalans, les pinedes de pi
nassa són presents a diferents altituds.

Així, als Pirineus les trobem des dels
500 als 1.400 m, mentre que al Maestrat
i el massís dels Ports assoleixen altituds
de 1.700 m. Més al sud arriben a superar
els 1.900 m en afloraments rocallosos de
les cingleres del sistema Ibèric. També
és freqüent trobar comunitats d'aquesta
espècie en algunes valls d'alta munta

nya en exposicions assolellades mentre

que el pi roig ocupa les obagues.

En aquestes àrees muntanyoses, el perí
ode hivernal, amb temperatures mínimes
del mes més fred entre -1 i -7ºC i míni
mes absolutes que poden assolir -20 o

-25ºC i glaçades probables fins finals de
la primavera, ve seguit d'un període de

sequera estival més o menys pronunciat.
Per tant, segons alguns autors, les tem

pestes de primavera i estiu són cabdals
durant els primers anys de desenvolupa
ment d'aquesta espècie de conífera.

Els principals enclavaments d'aquestes
pinedes són a les valls dels Pirineus

centrals i orientals (del Cinca, la Nogue
ra Pallaresa i l'Ait Urgell), massís dels

.

Ports i Maestrat.

Per la seva resistència a condicions

climatològiques i edàfiques molt des

favorables, la pinassa ha estat utilit
zada abastament en repoblacions.
Tradicionalment es resinava per obte-



per Josep A. Uroz

nir trementina i aiguarràs, però actu

alment es una pràctica en desús, de
manera que la seva utilitat industrial

es veu reduïda a l'ús que se'n pot fer
de la seva fusta.

La pineda de pi roig
El pi roig (Pinus sy/vestris) deu el seu

nom al fet que és l'únic pi que creix de

forma natural a Suècia, pàtria de Linneo.

Crida l'atenció la seva immensa àrea de
distribució dintre de la regió eurosiberi

ana, assolint l'àrea septentrional de la

mediterrània, on defineix l'estrat forestal
de més altitud, arribant a constituir un

pis de vegetació per sobre dels 1.500 m.

Es present a la península des de finals
del període glacial conegut com Würm

(fa 14.000 anys) fins l'actualitat.

El pi roig ateny fàcilment els 35 m i pot
arribar a més de 40. La capçada és còni
ca en peus joves; arrodonida, aplanada
o irregular en els vells. El tronc és cilín
dric si creix en condicions favorables.

L.:escorça es desprèn, a la part alta del

tronc, en làmines primes ataronjades o

vermelloses, d'aquí pren el seu nom po
pular. Les acícules són curtes, verdoses

Rodal de pinassa (Pinus nigra subs. Salzmannii
var. Corsicana) a la forêt d'Aïtone, Còrsega.
Foto: Jean-Pol Grandmont

www.naturepolitan.com

Distribució del pi roig (Pinus sylvestris) a Europa. Font: Euforgen

o glauques i van de dos en dos i les pi
nyes són les més petites dels diferents

pins de la nostra regió. Té un creixement

ràpid en comparació a altres espècies
d'alta muntanya.

El pi roig esta adaptat a diferents con

dicions ecològiques com demostra la

seva extensa distribució i l'adaptació
a diferents sòls: granits, formacions

sorrenques sedimentàries i dolomites.

Les característiques climàtiques òpti
mes són semblants a les de la pinassa
però és absent en regions on el perío
de de sequera estival és més accentu

at ja que li cal un mínim de entre 35 i

50 mm de pluja en el mes més sec. És
per això que el trobem només en els

El pi roig es distribueix àmpliament pel centre i

est d'Europa pel que rep una gran consideració a

països com Polònia. Una prova és aquest segell
de correus deI1.g80. Font: www.123rf.com

Pirineus o en altres serres catalanes

interiors, en vessants obacs amb sòls

frescs i humits.

El caràcter continental del clima de les

àrees on trobem els boscos de pi roig
determina grans diferències tèrmiques
entre les temperatures estivals i hiver

nals, amb períodes relativament curts

de sequera a l'estiu i freqüents gelades
a l'hivern que afavoreix aquesta espècie
davant la competència de frondoses. El

pi roig és l'únic representant eurosiberià

que defineix veritables boscos en les

muntanyes de la península ibèrica.

D'altra banda, en els relleus propers a

la costa dels Pirineus orientals, Prades i

Maestrat, es produeixen inversions tèrmi

ques a les obagues de fons de barrancs

i canyons fluvials, com per exemple els
del riu Brugent, permetent la presència
de l'espècie, sovint acompanyada de la

pinassa, a tan sols 500 m d'altitud.

La seva àmplia distribució va fer que el

pi roig fos utilitzat en moltes regions com

a planta medicinal. Les gemmes, per

exemple, s'han utilitzat per tractar malal

ties respiratòries i com a diürètiques en

forma d'infusió. La trementina, un cop

cremada, es bona per la psoriasi i els èc

zemes. Avui dia, però, la indústria silvíco
la la conrea per obtenir fusta per les mol

tes aplicacions industrials que n'ofereix.

Fins aquí aquest "Boscos endins"

amb el que espero, com sempre, ani

mar-vos a contemplar la natura amb

calma. Ens retrobem en el pròxim nú

mero d'Excursionisme.
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Vincent Chausenque
Uno persono in�uent Monel Canales

Una tarda de juliol de 1858 el comte Russell,
que llavors tenia 24 anys, vagarejava pels
carrers de París. De sobte va veure a l'apa
rador d'una llibreria els dos volums de l'obra
de Vincent Chausenque Les Pyrénées, ou

Voyages pédestres dans toutes les régions
de ces montagnes depuis l'océan jusqu'à la

Méditerranée. Entrà a la botiga, fullejà els

volums, els comprà a l'acte i llegí les seves

quasi mil pàgines d'una tirada. Segons indi

quen alguns biògrafs del comte, l'obra li va

fer aparèixer els Pirineus en la seva màxima

esplendor, induint-li, per una banda, una gran
passió per la muntanya i, per una altra, una

gran admiració per Chausenque, amb qui,
més endavant, es cartejà i considerà com

un dels seus mestres. Vincent Chausenque
(Gontaud-de-Nogaret 1782-1868) va ser un

pirineista, topògraf i naturalista francès, na

tural de l'Aquitània. Malgrat que seguí una

brillant carrera militar, assolint ràpidament
el grau de capità d'enginyers, el 1808 aban
donà l'exèrcit per motius de salut. La seva

vocació per la muntanya es desvetllà cap el

1804, quan se li encarregà la confecció dels

mapes de Tarbes, Lourdes i Barèges. Pel

que sembla les caminades que realitzà pels
voltants, així com la trobada casual amb Ra
mond de Carbonnières a la vall d'Escoubous

l'any 1805, tingueren molt a veure. El 1822

s'instal-la a Cauterets i, amb el guia Jean La-

tapie, explorà les muntanyes dels voltants,
pujant a més el Petit Vinhamala i la Punta
de Chausenque (van fer la primera ascensió

coneguda a aquest pic); tanmateix no arribà
a la Pique Longue, ja que no trobà la manera

de baixar fins a la glacera d'Ossoue. t'any
següent, i amb el seu amic Étienne Gabriel

Processionària del pi
Família: Toumetopeíds
Espècie: Thoumetopoeo pítyocompo

Arbanère, explorà els Pirineus Orientals,
pujant el Canigó (són el primers excursio
nistes dels que hi ha constància escrita que
van assolir el cim). Posteriorment va fer ex

cursions per la vall d'Ossau, Luchan, la vall

d'Aran, el Couserans i l'Arieja, destacant les
ascensions al pics de Ger, el Montcalm, i so

bretot la primera al Néouvielle (3091 m) amb
el guia Bastien Teinturier. Fruit de les seves

excursions els anys 1834 i 1854 publicà, res

pectivament, la primera i la segona edicions
de l'obra que Russell comprà a París. En ella

Chausenque va fer una descripció metòdi
ca dels Pirineus de punta a punta, afegint, a

més, un recull d'excursions i també estudis

sobre la flora, la fauna, la geologia i l'etno

grafia de les diferents zones. L'obra tingué
un gran impacte en els ambients pirineistes
de l'època, i fou venerada pel propi Russell,
Anne Lister (la primera ascensionista del

Vinhamala) i molts d'altres alpinistes. L:Es

quena (3154 m) i la Punta (3204 m) Chau

senque al Vinhamala i la bretxa de Chausen

que (2790 m) al Néouvielle ens el recorden.

Lluís Cotosús

La processionària del pi és un insecte lepi
dòpter. El cicle d'aquest lepidòpter consta

de cinc estadis larvals, un de crisàlide i un

de imago de papallona nocturna.

Les papallones adultes són característi

ques pel seu color grisós en les ales anteri

ors amb les vores de color negre i amb tres

línies negres en forma de ziga-zaga. Les

ales del darrera, en canvi, són de color més

clar amb una taca fosca a la part inferior.

Durant l'estiu la femella pon els ous en les

acícules dels pins, cedres i làrixs. Cada

posta consta de 70 a 300 ous. AI cap d'un

mes neixen les erugues que s'agrupen i
construeixen un niu fet d'un entreteixit de

fils sedosos de color blanc. Són les incon

fusibles bosses blanques que pengen dels

pins. Acabades de néixer les erugues són

de color verd i la pilositat és escassa, però
a mesura que creixen la part dorsal queda
recoberta d'abundants pèls urticants de

color groc-ataronjat i de color blanc en el

lateral. Les erugues surten cada nit del niu

per buscar aliment i poden menjant-se per
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complet les acícules del pi on tenen el niu.
A finals de l'hivern baixen del pi formant

llargues fileres una darrera de l'altra, d'aquí
ve el seu nom per la semblança amb una

processó religiosa. L'eruga capdavantera
es una femella que escull el lloc idoni per

enterrar-se. Un cop enterrades fabriquen
un capoll de seda i es transformen en cri

sàlide. Un cop finalitzada aquesta fase,
comença l'estadi d'imago de papallona
nocturna i torna a començar el cicle.

És propi de la zona mediterrània europea i

africana on l'hivern no és rigorós. A causa

del canvi climàtic la distribució d'aquesta
espècie s'està expandint vers el nord i cap
a altituds superiors.
Pot arribar a esdevenir una important pla
ga per a algunes espècies de pins. Està

estesa arreu, és de caràcter cíclic i és difí

cil d'eradicar. Les erugues mengen les ací

cules i defolien l'arbre. En general només

els debilita i en perjudica el creixement

però pot ser mortal en arbres molt joves.
Per combatre la plaga es fan fumigacions
amb insecticides selectius, a tractaments

amb feromones. Però hi ha animals com

la puput, la garsa, elliró gris, aranyes, for

migues i vespes, que se n'alimenten de
les erugues i exerceixen un control natural

sobre aquesta plaga.
Aneu amb compte, aquestes erugues
comporten un rise per a la salut. Les eru

gues estan cobertes per uns pèls urticants

que poden provocar al-lèrqies cutànies

(granellades a erupcions), irritació als ulls
i problemes respiratoris.



-RETALLS DE
Pic du Midi de Bigorre

Un cim domesticat

,

Eduard Soler

El Pic du Midi de Bigorre és una atalaia
de 2.877 metres sobre el vessant nord
del Pirineu central al departament fran
cès d'Alts Pirineus. Situat al nord del

famós coll del Tourmalet s'hi pot acce

dir còmodament en telefèric des de la

propera i important estació d'esquí de
La Mongie. Tot i aquest fàcil accés que
posa la muntanya a l'abast de qualse
vol turista, és un cim important per di
versos motius: en primer lloc, per als

muntanyencs és un cim solitari i ma

jestuós d'una altura considerable amb
nombroses rutes d'ascensió tant

d'estiu com d'hivern; en segon
lloc, la seva situació just a uns 11

quilòmetres al nord del Massís de
Néouvielle fa que que des del cim
es pugui contemplar una de les

panoràmiques més extenses i im

pactants del Pirineu central, des de
la Pica d'Estats fins al Pic d'Anie;
i finalment en tercer lloc, es tracta

d'un dels observatoris astronòmics
més importants i antics del sud

d'Europa.

El Pic du Midi de Bigorre, escollit

ja des de començaments del se

gle XVIII per fer-hi observacions

astronòmiques i meteorològiques,
veié canviar definitivament la seva

fesomia a finals del segle XIX quan
s'iniciaren les obres de construe

ció de l'observatori actual. Com
es pot imaginar, aquella no seria
una feina senzilla, doncs lluny dels

mitjans i les comoditats actuals,
tots els materials hagueren de ser

transportats a peu o com a molt a

les espatlles d'animals durant els

períodes de temps més favorable.

Les obres s'iniciaren gràcies a l'impuls
de la Société Ramond, entitat científica
nascuda el1864 a Bagnères-de-Bigorre,
al sud de França, per a l'estudi dels Piri

neus, i fundada originalment per Henry
Russell (secretari), Charles Packe (se
cretari adjunt), Éniilien Frossard (pre
sident) i Farnham Maxwell-Lyte (vice
president), tots ells relacionats amb el

món del pirineïsme i de l'associacionis
me alpí. Després d'un primer encontre

a l'Hôtel des Voyageurs de Gavarnie el
19 d'agost de 1864 entre Russell, Packe
i Frossard, la societat quedaria constitu-

ïda definitivament setmanes més tard a

casa de Frossard a Bagnères-de-Bigor
re. Des d'un primer moment els objectius
de la societat van ser clars: es dedicarien
al coneixement científic i etnogràfic dels
Pirineus i a la seva divulgació. La socie
tat rebé el nom de Ramond en reconei
xement a la trajectòria de l'iLlustre polí
tic, geòleg, botànic i explorador francès
Louis Ramond de Carbonnières, la quai
s'identificava plenament amb els ideals
de la nova associació.

Un cop aconseguits els terrenys i els

fons necessaris per emprendre l'ambi

ciós projecte, la construcció de l'obser
vatori s'inicià al 1878, però quatre anys
més tard, al 1882, la Société Ramond
es veié obligada a cedir la continuïtat
de l'obra a l'Estat francès degut als ele

vats costos front als seus mitjans rela
tivament modestos. La primera part de
l'observatori es completà el 1908 amb

la col-locació d'una cúpula de 8 metres

sota la direcció del prestigiós astrònom

Benjamin Baillaud, que allotjava un

potent telescopi reflector de 50 centí
metres de diàmetre i un altre refractor
de 25 centímetres, amb el qual es va

poder desacreditar formalment a l'any
següent la teoria de Percival Lowell so

bre els canals de Mart. El 1946, Gentilli
financia la instal.lació d'una nova cúpula
amb un nou telescopi de 60 centímetres
destinat a l'observació del sistema so

lar. Successivament es va engrandint el

complex amb nous edificis i terrasses.
El 1949 arriba l'electricitat per primera
vegada al cim, i el1952 es construeix el

primer telefèric que permetrà transpor
tar-hi el personal durant tot l'any. EI1962
es completa la construcció d'un nou edi

fici multifuncional que desenvolu

pa tant tasques d'astronomia com

meteorològiques, de retransmissió
de senyals de televisió, o de na

vegació aèria ... El 1958 s'instal-la
un espectrògraf, i el 1963 la NASA

finança un nou telescopi de 106
centímetres amb el qual s'observa
la superfície lunar i s'obtenen imat

ges que seran d'una importància
transcendental en la preparació
de les futures missions Apol-lo, El

1'972 es construeix l'edifici més ca

racterístic de l'observatori: una tor
re de 28 metres d'altura allunyada
de la resta d'edificis per reduir-ne
les pertorbacions atmosfèriques, i

que allotjarà el telescopi més gran:
el Bernard Lyot de 200 centímetres
de diàmetre, i el coronògraf, des
tinat a estudiar la corona solar i la
seva superfície.

t'any 1994 l'Estat es planteja el
tancament de l'observatori per
les elevades despeses de man

teniment de les instal-lacions tan

exposades a les inclemències

meteorològiques, però tota la comarca

es mobilitza fins que aconsegueix evi
tar-ho. Des d'aquell moment es decideix
l'obertura al públic de part del complex,
per la qual cosa el 1996 es construeix
un nou telefèric, modern i adaptat a les
noves necessitats de la muntanya, es

transforma la originària cúpula Baillaud
en un museu, s'habiliten miradors, ca

feteries i restaurants, i tot això permet
que l'observatori renovat obri de nou les
seves portes durant l'any 2000 i continui

desenvolupant les tasques científiques
per a les que va ser creat, a més de
convertir-se en un referent del turisme
de muntanya del sud de França.
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Convocatòria Assemblea
General Extraordinària

E
s convoca els socis a l'Assem
blea General Extraordinària

(Consell General Extraordina

ri) que tindrà lloc el proper dia 14 de
Setembre del 2013, a la UE d'Olesa
de Montserrat, carrer Vall d'Aran, 2
- Olesa de Montserrat, a les 9:30 ho
res en primera convocatòria i a les
10:00 hores en segona convocatò

ria, amb els següents punts:

ORDRE DEL DIA
1. Obertura de l'Assemblea a càr

rec del President.
2. Relació dels socis presents.
3. Lectura i aprovació de l'acta an

terior.
4. Situació estat de comptes.
5. Situació refugis.
6. Situació revista i butlletí.
7. Informe 3ª Jornada Tècnica UEC,

Alpinisme, 16/11/2013 a la UEC de
Sants.
8. Estat 3er Gran Premi UEC -

VERTIC.
9. Precs i preguntes.

Montserrat Argemi i Escolà
Secretaria

Pere Sauret i Manén
President

Jordi Merino tornarà a repetir
com a president de la FEEC

Dissabte
22 de juny els mem

bres de la Federació d'Enti
tats Excursionistes de Cata

lunya han revalidat la candidatura
Entitats i País de Jordi Merino, que
torna a ser president, per 48 vats a

33 respecte el candidat Jordi Quera

que liderava la junta Per una FEEC

forta i independent. Només una en

titat ha votat en blanc.

Totes dues candidatures inclouen
en el programa l'opció de decidir si
la FEEC es desvincula d'Espanya.
Finalment, serà Merino qui ho durà
a terme a l'octubre i així ho va ex

plicar abans de la comtesa electo

ral al debat L'excursionisme avui.
Ens desvinculetn d'Espanya? Ce
lebrat a les Cotxeres de Sants de

Barcelona i organitzar per la Pla

taforma Proseleccions Esportives
Catalanes. Merino que va participar
en aquest debat amb Jordi Quera,
l'altra candidat a presidir la FEEC,
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va assegurarar que a l'octubre de
finiran quin tipus de consulta faran,
i trametran informació a les entitats

perquè puguin valorar tots els pros
i els contres abans de fer una con-

sulta vinculant. Per a Jordi Merino,
l'Àrea de Transició Nacional que ha

impulsat la FEEC sota el seu man

dat, no planteja un trencament amb
la FEDME sinó una desvinculació.

Participants al debat organitzat per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes

a les Cotxeres de Sants, el quart per l'esquerra és Jordi Merino) Font: FEEC



Lleida es bolca en homenatjar
l'alpinista Juanjo Garra

La
Paeria va decretar 2 dies de

dol a la ciutat de Lleida per la
mort de l'alpinista Juanjo Gar

ra la matinada del27 de maig. El cos

de l'alpinista es quedarà per sem

pre a la muntanya del Daula Ghiri,
8.167 m, per desig de la família, que
no va voler que el seu rescat posés
en perill més vides. Juanjo Garra
va morir després de passar 4 nits
al ras, esperant que el poguessin
rescatar. S'havia lesionat un turmell

quan baixava després de fer aquest
cim. Garra estava tot just al tram

final del seu projecte de completar
els 14 vuitmils. L.:alcalde de Lleida,
Àngel Ros, es va comprometre a

dedicar-li un carrer a algun equipa
ment esportiu.

Garra nascut a Lleida el 29 de no

vembre de 1963 va col-laborar en

diverses entitats al llarg de la seva

vida, com ara el Centre Excursionis

ta de Lleida i la FEEC. Garra també

va treballar com a càmera d'alçada
al programa Al filo de to imposible,

i va liderar diverses expedicions als
cims més alts del planeta.

Una de les últimes imatges de Garra publicada al seu blog abans de la seva mort. Font: Juanjo Garra

• Concepoió Arnau

Accidents geogràfics

En aquest número ens referirem a un

vocabulari corresponent a alguns acci

dents geogràfics que trobem anant per
la muntanya:

Aiguavés: és un vessant per on discor
ren les aigües de pluja.

Avenc: cavitat oberta en un terreny per
eixamplament d'una fissura. General
ment en forma de pou vertical.

Balma: concavitat no gaire profunda en

una paret de roca o d'un penya-segat.

Calanca: cala estreta de parets escar

pades acabada en cul-de-sac.

Cingle: espadat de roca o en el pendent
d'una muntanya.

Comellar: terreny planer situat al fons
d'una clotada.

Congost: vall estreta i pregona entre

muntanyes.

Espelunca: és una cova, una espluga.

Foia: fondalada originada per l'acció

erosiva de les aigües.

Fondal: porció de terreny entre d'altres

de més elevats.

Fonera: depressió en el fons del mar o

en un gran llac.

Gorg: clot profund en el curs d'un riu.

Bé, ja n'hem fet un tast. Ah! Tingueu
present que els accidents geogràfics
sempre s'han d'escriure en minúscula.

amb la col-loboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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Tractament tèrmic de la fusta It)
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>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
-Solució KD:

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

»Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials z
-

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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: 93713 3404

www.pakocrestas.com

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

5%
¿EXTRA DESCUENTO?

+ una powerball
X-Beam de regal!
,
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32
excursionisme 375

llEVE
DEfiNITION



Peña Oroel (1.769 m), per la Virgen de la Cueva

Jacetania
- Horari: 2 h 40 min. a 3h de pujada, de 5 a 6 h en total

- Desnivell: 710 m

- Dificultat: La cartografia a escala 1.40.000 no ens aclarirà els

dubtes a l'inici de l'itinerari

- Època: Pot fer-se tot l'any.
- Cartografia: Mapes Serrablo-Tierra de Biescas i San Juan de la

Peña, a Esc. 1:40.000. Ed. Prames

- Accés: Hem d'agafar una pista que arrenca entre els quilòmetres
10 i 11 de la carretera A-1205 si venim des de Jaca. Si venim del
sud passem per Huesca i seguim l'A-132. Passats Ayerbe i Riglos,
a l'altura de l'embassament de la Peña trobem el trencall cap a

Jaca seguint l'A-1205. La pista que busquem ens queda a mà dreta
uns set quilòmetres després del poble de Bernués. Un cop troba

da la pista la seguim dos quilòmetres deixant dos trencalls, un a

l'esquerra i un altre a la dreta per acabar arribant a un gran pla amb

una bassa d'aigua pels bombers: la Pardina de Ordolés.

- Descripció: El massís de la Peña Oroel s'eleva abruptament (ple
gament sinclinal) sobre la plana de la Jacetania, tancant la comar

ca al sud. La via normal d'ascensió és pel vessant nord per una

curta i directa pujada. Proposem aquí una ascensió pel seu vessant

sud més llarga però més bonica i amb força més al-ücients. Sortint
la Pardina de Ordolés prenem el primer trencall de la pista cap a

Camí de ronda del Port de la Selva a Llançà

Alt Empordà
- Horari: 2 h a 2 h 15 min. només per l'anada, per una distància de

vuit quilòmetres
- Desnivell: la ruta discorre arran de mar

- Dificultat: fàcil, camí ben marcat i mantingut. En arribar a Llançà
abandonem la línia de la costa i pot ser una mica perdedor trobar el

centre de la població

- Època: tot l'any, si bé a l'estiu podem completar la ruta amb un

bany refrescant al mar

- Cartografia: Parc Natural de Cap de Creus Esc. 1 :20.000. Ed.

Piolet a bé Cap de Creus Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina

- Accés: la via més directa és per la carrereta N-260 ríe Figueres a

Llançà i un cop allí prendre el trencall cap a la carretera GI-612 que
en poc més de vuit quilòmetres ens deixa al Port de la Selva

- Descripció: Tot al llarg de la Costa Brava trobem els camins de

ronda ben conservats pels ajuntaments. Es poden enllaçar en di

versos dies a be fer trams que podem triar en funció d'allò que

busquem. El tram que proposem, malgrat presentar pocs racons

lliures de construccions ofereix unes vistes extraordinàries sobre

la badia del Port de la Selva, platges d'aigües cristal-lines i trams

de roca de gran bellesa. Després de visitar el nucli del Port de la

Selva i la seva església de Santa Maria de les Neus encarem al

sud el passeig que ressegueix la Platja de la Ribera, la més gran
de la badia. AI final de la platja encarem el nord-oest i comença el

traçat, evident i ben cuidat, del camí de ronda. Té marges clars,
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l'esquerra que avança paral-Iela a un rierol.

Trobem un trencall a la dreta que ens obliga
a creuar-lo que fa una curta però forta puja
da fins a dos grans masos. Allí surt una pis
ta recta cap a l'est que s'endinsa dins una

pineda de pi roig. Trobem rètols indicadors

posats pel govern aragonès ja que ens tro

bem dins el paisatge protegit de San Juan

de la Peña y Monte Oroel, Nosaltres seguim
la ruta marcada com S7 cap a la Virgen de

la Cueva i el PR65 amb marques grogues i

blanques; no tenim pèrdua. La pista fa cap

a una petita caseta i encara en direcció est

la falda del vessant sud de la muntanya tot

esperant trobar el punt dèbil d'aquesta per
encarar-la i ascendir-la. Quan aquest punt
apareix un nou rètol ens assenyala la Vir

gen de la Cueva i abandonem definitiva

ment la pista. Encarem un sender evident

que seguint una cornisa, ara en direcció

oest, permet superar la graonada de roca

que protegeix aquest vessant de la munta

nya. A banda i banda del camí trobem un

arbust compacte amb forma de coixí força
punxant anomenat eriçó a coixí de monja.
El camí passa per sota una balma i més

endavant arriba a l'ermita de la Virgen de

marques del GR 92 que en aquest tram

segueix el nostre camí i fanals arran de

terra que l'it-lurnlnen de nit. El primer tram

presenta un seguit de xalets a banda es

querra i la badia a la dreta. La vista se'n va

sempre cap a l'arraulit nucli blanc del Port

de la Selva. A l'alçada de la platja de la Vall

passem a tocar d'un càmping i molt amunt

penjat a la muntanya distingim el mones

tir de Sant Pere de Rodes i, sobre seu, el

Castell de Verdera. Després d'una magní
fica pineda trobem la península anomena

da Punta de s'Arenella on des d'un mirador

podem fer una darrera ullada al conjunt de

la badia del Port de la Selva, que deixem

enrere. La península s'enlaira sobre el mar

i és per això que aquí trobem el centenari

far de s'Arenelia el primer de tata la Costa

Brava si venim del nord. El far data de 1913

i s'alça a 22 metres sobre el nivell del mar.

Comença aquí un tram molt ben equipat
amb passeres i baranes de fusta que se

gueixen les capricioses entrades i sortides

de la línia del mar. Passem per les platge
tes rocalloses d'en Balleu, dels Vaquers,
Cap del Bol i d'en Robert que s'alternen

amb trams de penya-segats abruptes i de

singular bellesa. A mida que ens atansem

a Llançà els bonics xalets davant del mar
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la Cueva, que és de fet una gran balma

tapiada (2 h). Acull una talla romànica del

segle XI protegida per una reixa. També i

ha una font i un edifici amb taules i bancs

on se celebra un aplec anual. Nosaltres

retrocedim uns metres i seguim el camí pel
que veníem encarant amb força el costerut

vessant de la muntanya. En 40 minuts fem

Peña Oroel
(1.769 m)

• Pardina de
Ordolés

cap a l'ample i planer llom de la muntanya,
ben a prop d'un coll que és per on puja el

camí normal a la Peña Oroel. Seguim en di

recció oest tot el llom de la muntanya fins
arribar a una gran creu de ferro que corona

aquest interessant massís de 1.769 m (3 h).
La vista se'n va cap a la plana i la ciutat de

Jaca i cap a la serralada pirinenca que s'al

ça darrere seu. Tornarem desfent el camí.

Pasqual Garriga i Martí

Sant
Vicenç

donen pas a edificis d'apartaments i un ma

jor volum de construcció. Fem cap així a la

gran platja del Cau del Llop a l'extrem sud

del municipi de Llançà. Deixem aquí el mar

enrere i arribem a la carretera GI-612 que

seguim uns metres. Passat un marcat revolt

enfilem el llarg carrer de Bernat Metge que
ens condueix al nucli històric de la vila de

Llançà, amagat de la costa per evitar atacs

sarraïns. Val la pena descobrir la seva es

glésia de Sant Vicens al capdamunt d'una

bonica escalinata i una torre romànica del

segle XIII. Tornarem desfent el camí. Pasqual Garriga i Martí



Joan M Vives i Bernat Ros

Viure per sentir-se viu,
2.304.400 passos fins a la fi del mon

ALBERT BOSCH

Edicions B, Barcelona 2013

230x150 mm; 201 pàgines (blanc i negre)

Aquest es el segon llibre escrit per l'autor, un gran aventurer que viu la vida intensament i on

comparteix amb els lectors la seva ultima i mes gran aventura fins ara de la travessia integral de

l'Antàrtida fins al Pol Sud geogràfic. Gesta que va culminar el4 de gener de 2012.

Van ser seixanta-set dies d'expedició en total autonomia, tirant de un trineu carregat amb mes de

cent quilos de pes i ni mes ni menys que 2.304.400 passos com indica al títol deillibre.

Eillibre no es centra en explicar-nos els detalls de la seva gesta esportiva si no que pretén fer-nos
reflexionar i veure que podem aprendre a títol personal de un repte extrem com aquest.

t'autor ens relata la seva experiència de la aventura viscuda en forma de un viatge interior i per
sonal on la superació de les adversitats el fa recórrer un camí emocional paral-lelarnent al seu

recorregut físic. Amb histories i anècdotes viscudes de les que l'autor n'extreu i vol transmetre al

lector amb un llenguatge entenedor, com intentar liderar i viure mes intensament els propis pro

jectes vitals.

Camins de l'Ait Camp. Senders homologats.
Rutes comarcals i locals

Escala 1 40.000

Editorial Piolet, juny del 2012

Aquest d'aquest recull els senders de Gran Recorregut, de Petit Recorregut i Senders Locals de

l'Ait Camp. També és detallen altres itineraris promoguts pel Consell Comarcal de l'Ait Camp i

itineraris d'interès municipal.

Serra de Llaberia. Mola de Colldejou. Escornalbou.

Serra de Montalt.

Escala 1.20.000

Editorial Piolet, novembre del 2012 (20 edició)

En aquest mapa es topografia un sector prou interessant des del punt de vista excursionista a ca

vall de les comarques del Baix Camp, Priorat i Ribera d'Ebre. Els cims més alts que es topografien
són la característica Mola de Colldejou de 921 m i a seva veïna, la serra de Llaberia, que arriba

als 919 m.
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Avui parlarem de les Entitats Excursionistes
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1. Aquesta revista pertany al Centre
Excursionista de Catalunya (CEC).
2. Aquest centre excursionista fa deu anys que
organitza la marxa de resistència dels "7 cims".

3. El refugi de la fotografia està situat a Albarca i

pertany al Centre Excursionista de Tarragona (CET).
4. El Centre Excursionista d'Oiat (CEO) ja fa 36

anys que organitza aquesta emblemàtica sor-

tida de caràcter no competitiu que transcorre

pels paratges singulars de l'Alta Garrotxa.

5. Unió Excursionista de Sabadell.

6. Aquest refugi situat a Port del Comte pertany al Centre
Excursionista Comarca de Bages (CECB).

9

10

7. El Centre Excursionista de Lleida (CEL) juntament amb I'EMD d'Àreu i

l'Ajuntament d'Alins-Vall Ferrera organitzen des del 2004 aquesta prova excur-

sionista basada en el conte d'en Pep Coll "L'horne que corria més que el sol".

8. El primer grup de muntanya online afiliat a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

9. És defineixen com una associació excursionista i ecologista i es va fundar e11994. El seu nom també es pot definir de la se

güent manera: "Conjunt d'alpinistes lligats a una mateixa corda en el transcurs d'una ascensió per a assegurar-se mútuament".

10. Un grup de cantaires de l'Orfeó Català va fundar el1912 aquesta Agrupació i ara acaba de rebre la Creu de Sant Jordi.

11. Aquesta entitat és l'editora d'aquesta revista. 12. la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

13. Aquesta aqrupació.excursionista va ser fundada l'ant 1930 per 3�es i! dones, la majoria treballaçlors de Can Fabra.

14. Club Muntanyenc Sant Cugat. 15. Centre Excursionista de Terrassa.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31

de juliol, 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
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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 374 dedicat a la
comarca de la Garrotxa i els seus volcans és Ramon Majoral.
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.



Veri. L'aigua del pirineu.

Veri neix pura i cristal·lina a les muntanyes de Benasque,
un dels més privilegiats i inexpugnables racons del Pirineu,
la qual cosa atorga a la seva aigua unes qualitats úniques,
Descobreix i sent tota la seva puresa.



A Diputació
• Barcelona

#capfocalbosc
gencat.cat/incendis • mm Generalitat

W de Catalunya


