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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
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FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 615874761 wwwrefugirebosLcot

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

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

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

LA MOLINA
IXalet i refugi)
646744669 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
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan IlIiure)

· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia
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Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte IlIiure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber IlIiure)

· 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 Illiure)
· 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
(Obert només la temporada d'estiu)
933325494

· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 wwwrefugi.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, BTT, pesca
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editorial

Fi d'any 2013

És un dels moments més esperats per a tots els excursionistes, moment de viure la muntanya d'una altra

forma, la neu i el fred canvien el nostre mitjà. Però també és el moment de la reflexió, de comprovar l'estat

dels nostres objectius i, per què no, establir-ne de nous pel proper exercici.

Els nostres reptes esportius els tenim força clar, cosa que no succeeix amb els nostres reptes socials, en

l'actual societat líquida i de plena reflexió Nacionalles entitats excursionistes hi hem de jugar un paper

important, sabem que el coneixement de l'entorn ens porta a estimar el nostre país, per tant, estem

abocats a tirar endavant aquesta tasca.

El dilema radica a l'hora de posar-nos a caminar. En el passat les entitats excursionistes hem treballat des

del voluntarietat i el desinterès personal per aconseguir la cohesió social. Avui, no cal dir que hi ha molta

gent que treballa en el món de l'ajuda mútua, però el fons de la qüestió és què les entitats arrosseguem
unes formes de fer que han quedat desfasades respecte el marc legislatiu i professional de les activitats a

l'aire lliure. Per resoldre el paradigma no hi ha més que emprendre un canvi profund, hem de transformar

nos en un equip preparat i professional per fer evolucionar el nostre esport, l'entrenament esportiu, les

tècniques i tàctiques inherents a qualsevol esport i que coneix el país que estima.

Pere Sauret

President de la UEe Agrupació Esportiva

suman

Acabem l'any amb un cop d'ull a la tècnica, en concret a l'ús de la càmera fotogràfica per a sortides en

BTT, és un article de l'Adrià Triquell, però també ens endinsarem, una mica més, en l'ús del GPS i com cal

combinar aquest estri amb la cartografia topogràfica; en aquest cas l'especialista és l'Israel Pernio També

podreu gaudir d'una sortida repassant un clàssic, amb en Jordi Ollé, que ens acosta a les Dolomites en un

article especial. I com és habitual en Pasqual Garriga posa el focus sobre un racó del País Càtar al voltant de

Sant Pau de Fenollet, on, a més de visitar tres dels castells espectaculars, us proposa fer boniques excursions

a peu. En aquest número volem agrair especialment la secció Boscos Endins d'en Josep A.Uroz que ens ha

acompanyat i guiat durant tot el 2013 pels boscos de casa nostra i que ara posa el punt i final. Podeu seguir
gaudint-ne encara més a www.naturepolitan.com. I acabem recordant-vos que ens trobem a les terceres

jornades tècniques de la UEC, en aquesta ocasió centrades en l'alpinisme com us expliquem a les notícies.



Dolontites:
els Alps diferents
Les Dolomites són uns Alps diferents per la seva especial i particular
bellesa, per la seva geologia calcària amb grans parets verticals de 800
a 1.600 m d'alçada combinades amb profunds canyons en molts casos.

Segons Le Corbusier: "Les més belles construccions del món" i segons
Reinold Messner aquests espais de roca representen: "Les més belles

muntanyes del món".

TEXT l FOTOGRAFIES DE JORDI OLLÉ (EN MEMÒRIA DE LA MEVA ESTIMADA MARE)



Civetta

Trenta

No
hi ha glaceres significatives, ex

ceptuant la de la Marmolada, no hi

ha cims que s'apropin als 4.000 m

però sí que n'hi ha un centenar que
superen els 3.000 metres. Estan situades al

nord d'Itàlia prop de la frontera austríaca (Tirol)
i fins a la Primera Gran Guerra (1914-1918) era

territori sota la dominació de l'imperi austrohon

garès. És per això que allà, a banda de l'italià,
es parla elladí i l'alemany.

t'any 2009, a causa de la seva singularitat, la

UNESCO va declarar Patrimoni de la Humani

tat bona part de les Dolomites, unint-se a al

tres zones naturals dels Alps, com les suïsses

Jungfrau-Alestch, Tectonic Sardana-Arena i

Monte S. Giorgio. La zona protegida de les

Dolomites ocupa unes 142.000 Ha situades a

les províncies italianes de Belluno, Pordanone,
Udine, Bolzano/Bozen i Trenta. La seva forma
ció geològica va començar a gestar-se en el

Triàsic, fa més de 200 milions d'anys.

El mineral de carbonat de calci i magnesi que
forma aquestes muntanyes el va descriure per
primer cop el geòleg suís Nicolas de Saussure i

el va anomenar "dolomite" en honor del natura
lista francès Déodat Dolomieu que va viatjar al
Sud-Tirol entre el 1789 i el 1790.

Una altra característica dels Alps són les vies

ferrades, ja que de les 400 existents a Itàlia,
més de la meitat estan ubicades a les Dolomi
tes. Per això, aquest massís està considerat
com el "paradís de les vies ferrades". Encara

que les primeres ferrades es van instat-lar a

Àustria (1843 per assolir I'Hoher Dachstein i
1869 el Grobglockner), la seva importància va

adquirir notorietat arran de la Primera Guerra

Mundial, on es van equipar molts camins per
a fins militars, a banda de la construcció de

nombrosos túnels i galeries excavades al cor

mateix de les Dolomites per l'enfrontament de

les tropes italianes i les austrohongareses. No

és d'estranyar que a la zona hi hagi molts mu

seus commemoratius de la Gran Guerra reme

morant les difícils condicions dels soldats en el
conflicte. Cal esmentar, per exemple, el museu

situat a l'estació intermèdia del telefèric de la

Marmolada, a 2.950 m, on hi ha entre altres

coses plànols de la construcció de nombrosos

túnels excavats dins de la Punta Serauta, sota

la glacera de la mateixa Marmolada, que és el
cim més alt de les Dolomites amb 3.343 m.

Per una altra banda, el domini esquiable de les

Dolomites és immens i de molta fama (Val Gar

dena, Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campi
glia ... ) superant els 1.200 km tant d'esquí alpí
com nòrdic (dolomitinordicski.com).

El juliol passat quatre associats de la UEC, en

Lluis Albert Gabañach, en Robert Fañanàs, la
Maria Serrana i jo, vam anar a conèixer les Do

lomites per primera vegada. És un viatge llarg
des de Barcelona, entre 1.200 i 1.400 km en

cotxe. Sabíem que en 15 dies era difícil conèi
xer-ho tot. Així que vam fer uns dies turisme i

uns dies de tresc, descartant fer vies ferrades.

La part turística va consistir en visitar Riva di

Garda, Trenta, Val di Fassa i Cortina d'Am

pezza. De tornada, després del tresc de 7 dies,
vam visitar Brunico/Bruneck i Madonna di Cam

piglio/Brenta.

De Barcelona a Trenta s'agafa l'autopista que
va per la costa mediterrània fins quasi arribar
a Gènova. Abans d'arribar-hi s'agafa l'autopista
fins a Piacenza i Brescia. Aleshores, hi ha una

carretera que va per la riba esquerra del Lago di
Garda, preciosa plena de túnels i pobles bonics
al costat mateix del llac fins a arribar a Riva di
Garda, ciutat situada al final del Llac, a la part
nord, molt turística però molt encisadora. Des

prés fins a Trenta on fem nit.
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Trento

(www.visittrentino.it)
Visita del casc antic de la ciutat i del Castella del

Buonconsiglio, on un no es pot perdre la Torre

Aquila, en què hi ha uns frescos preciosos (1391-
1407) que representen la vida i costums de la

gent en cada un dels mesos de l'any.

"L'any 2009, a causa de la seva sinquleritet,
la UNESCO va declarar Petritnoni de la

Humanitat bona part de les Dolomites, unint-

se a altres zones naturals dels Alps,

Campitello di Fassa

(www.fassa.com)
Tant Campitello com Canazei, a la vall de Fassa,
són molt bons punts de partida per gaudir de la

part central de les Dolomites, que conformen la

Marmolada, el Gruppo Sella i Sassolungo.

Des del poble Campitello, on ens allotgem dos
dies a l'Hotel Ramon, agafem la carretera fins a

Canazei i ens enfilem cap al Passo Pordoi (2.239
m), on hi ha un monument commemoratiu al gran
ciclista Fausto Coppi.

1. 1.Castello Buonconsiglio
(Trenta)
2. Cortina d'Ampezzo

D'allà agafem el telefèric fins a Rifugio Maria a

Sass Pordoi (2.950 m), "la Terrazza delle 00-
lomiti". Baixem a peu al Rifugio Forcella Pordoi

(2.829 m) agafant l'itinerari 638 que ens porta 2

directament al Piz Boé (1 h 30 min) (3.152 m), on

hi ha el Rifugio Capanna Fassa, s'hi pot dinar a

banda de ser un excel-lent mirador panoràmic.
Aquest any a causa del bon hivern de neu, du
rant una bona part del recorregut -vessant nord
vam trepitjar neu. A l'últim tram fins al Boé, un

pel dret, hi ha trossos equipats amb via ferrada
i passamans però sense cap mena de dificultat

(no cal portar equip especial).
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També aprofitem per anar en cotxe a Passo di
Sella (2.213 m) que comunica amb Val Gardena,
on podem gaudir d'una vista espectacular sobre
les Torres que conformen el. massís del Sasso

lungo (3.180 m).

Igualment és interessant contemplar el massís
de Rosengatten, prop de Vigo di Fassa.

JJ

Marmolada

(www.marmolada.com)
Travessem el poble de Canazei i enlloc d'agafar
la carretera fins al Podoipass, ens desviem fins
al Lac di Fedaia (2.050 m), que està abans d'ar
ribar al coll de Fedaia (2.057 m), situat al final del

llac. Passem la presa amb el cotxe i aparquem.
Des d'allà es gaudeix tant del llac com del ves

sant nord de la Marmolada amb la seva glacera.
Un telecadira porta fins a la mateixa base de la

glacera. Nosaltres visitem el petit museu de la

guerra dins d'un edifici on hi ha també bar i boti

ga de records (llibres relatius a les Dolomites i a

la primera Gran Guerra).

A l'endemà anem a allotjar-nos a Rocca Pi

etore, prop del poble i llac d'Allegue, sota

l'impressionant Civetta (3.221 m). Però el punt
fort és el telefèric de la Marmolada, que s'aga
fa a Malga Ciapela (1.450 m) i s'enfila fins a la
Punta Rocca (3.265 m) proper al punt més alt
situat enfront nostre, a 3.343 m. Allà hi ha una



terrassa panoràmica on tenim una vista magní
fica i extensa de les Dolomites. Malauradament

aquell dia es va enganxar un núvol que solament
ens permetia veure-les parcialment. D'aquí, surt

un curt sender sobre la glacera que porta fins a

la gruta-capella de la Madonna, consagrada pel
papa Joan Pau II. Posteriorment baixem fins a

l'estació intermèdia (Serauta 2.950 m), on hi ha

cafeteria-restaurant i el museu de la guerra. Des

de la terrassa podem gaudir del Gruppo Sella
amb el Piz Boé, el llac Fedaia i el Sassolungo, a

banda de la glacera del vessant nord de la Mar

molada, que a l'hivern es transforma en una pis
ta vermella d'esquí "Belluness" amb 12 km i un

desnivell de 1.810 m.

Pel que fa a la part de tresc, ens decidim fer
una ruta circular de 7 dies per sobre de Cortina

d'Ampezzo, al voltant de les Tofanes, Cristallo i

Tre Cime di Lavaredo, anomenada "Dolomites

Tour de Sexten Fanes Tofanes". La fem mitjan
çant una companyia francesa Cairn (www.cairn
fr.com). El grup format es compon de 12 per
sones (una parella de francesos, un belga, una

parella d'australians de Perth, un australià de

l'altra punta del país, de Melbourne, i nosaltres

quatre més el guia Eric i Christoph que portava
la mula amb l'equipatge).

El recorregut passa per tres parcs naturals, el
de Fanes-Selles-Braies, Ampezzo i Sesto, que

Campitello di Fassa amb
la carena dellnnerkofler

(3.114 m)

conformen l'anomenat "Dolomiti Settentrional",
què és l'àrea més gran del total de les Dolomites
amb 53.000 Ha.

LES ETAPES:

Ir Dia: Cortina d'Ampezzo
(1.220 m) - Rifugio Dibona (2.037 m)
- Rifugio Guissani (2.580 m) 4 h

De fet, comencem a caminar des del punt km

108,50 (Cianzope), a 1.724 m d'altitud, de la car

retera de Cortina al coll de Falzarego (Falzarego
Pass). Agafem l'itinerari 442 fins al refugi Dibona,
sota mateix de les impressionants Tofanes, la de

Rozes i la de Mezzo (3.224 i 3.244 m). Aquest re

fugi no deixa de ser una zona d'esbarjo, ja que es

pot accedir per una pista. Té una molt bona vista
de Croda da Lago (2.701 m) amb la seva peculi
ar forma. Tot seguit, continuem pujant fins al coll

que uneix a les dues Tofanes. A la de Mezzo es

pot accedir per telefèric des de Cortina. Precisa

ment, aquest any es commemora el 150 aniver
sari de la seva primera ascensió.

2n Dia: Rifugio Guissani -

Fanes hütte (2.060 m) 6 h

La vista des del refugi és espectacular donant
una sensació d'aïllament d'alta muntanya. En

cara queden bastants congestes de neu a cau-
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sa d'un hivern i fins i tot primavera amb molta

neu caiguda (recordem les condicions adver

ses que van patir els ciclistes del Giro d'Itàlia

d'enguany).

Des de Guissani hi ha una forta baixada fins a

arribar a la vall Travenanzée (itinerari 403-401),
al final del qual hi ha un gran pla (1.380 m), on

s'agafa l'itinerari 10 que per pista passa per tota

la vall de Fanes fins a arribar a uns aiguamolls
i un llac. Després ens desviem a la dreta per un

corriol que du a una forta pujada fins a un coll

on hi ha el Lago de Limo (2.159 m). Tot seguit
baixem fins al refugi, en el qual veiem uns de

ciclistes prenent una "mezzo birra" a la terrassa.

Després d'aquesta llarga i calorosa etapa, aban

dona la parella d'australians, que no tenien gaire
experiència de muntanya i del que feien.

3r Dia: Fanes hütte - Senes hütte

(2.116 ro) - Rifugio di Biella

(2.327 ro) - Pragner see/Lago di
Braies (1.490 ro) 6 h

1. Piz Boé i Ref. F. Pordoi

2. Brenta

3. Refugi Guissani

Per la vall de Fanes - Itinerari 7- coincidim amb
l'Alta Via 1 Dolomítica fins a Braies, passant pel
refugi Selles i Biella (itinerari 6A). Des d'aquest
refugi pugem per un sender costerut fins al coll

Sorna Forno (2.388 m). La vista retrospectiva és

magnífica, destacant el Cristallo i les Tofanes.

3
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Dinem i baixem fins al bucòlic llac de Braies.
Lloc molt turístic perquè l'indret realment s'ho

mereix. Ens allotgem a l'hotel situat vora del
llac. Lhistòric hotel del 1899 va albergar a l'aris
tocràcia austrohongaresa com l'hereu al tron

que posteriorment fou assassinat a Sarajevo,
originant la primera Guerra Mundial. També
està vinculat a la rebuda de presoners allibe
rats del camp de Dachau en 1945. www.lago
dibraies.com

4t Dia: Pragner see -

Rossalrohütte (1.915 ro) -

Dürrenstein hütte (2.040 ro) 6 h

De bon matí sortim de l'hotel i voregem el llac

pel seu costat esquerre en direcció sud. Els

reflexes de les muntanyes i dels boscos que
l'envolten sobre les seves aigües mereixen
unes belles fotos. Pugem pel mateix sender

que el dia abans vam fer de baixada. Arribem a

un collet, on ens desviem i agafem l'itinerari 4
fins al refugi Rossai, sota el Klein Groda Rossa

(2.859 m) amb una intensa pluja. Afortunada
ment després de dinar para, i més tard fins i

tot surt el sol quan passem per sota del Hohe

Croda Rossa (3.146 m) (itinerari 3). Des d'un

collet veiem per primera vegada les puntes de
les Tre Gime di Lavaredo. Finalment arribem
al refugi Durren, tenint en front les agulles del

Gristallo (3.221 m).
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5è Dia: Dürrenstein hütte -

Drei Zinnen hütte/Rifugio Locatelli

(2.405 ro) 6 h

Aquesta etapa és molt especial, ja que per fi po
drem veure de camí al refugi Locatelli les famo
ses Tre Cime di Lavaredo a Drei Zinnen (2.857
m - 2.999 m - 2.973 m), el vessant nord i l'etapa
més fotogènica. Sortim del Dürren i baixem en

direcció al llac del mateix nom (1.400 m) sense

arribar-hi seguint l'itinerari 34 coincidint amb l'Al
ta Via 3 (Villabassa-Longarane). Creuem la car

retera Toblach Dobiacco - Cortina d'Ampezzo i

seguim l'itinerari 102 que en poc més de 3 hens

portarà al Locatelli.

AI capvespre, sortim del refugi per fer les fotos de
les Tre Cime il-lurninades de groc-taronja per la

posta del sol. Impressionant!

La veritat és que l'entorn del refugi Locatelli és

màgic davant les Tre Cime i el Monte Paterna

(2.740 m) i darrere nostre un parell de llacs per
completar el magnífic quadre. Cal dir que per
aquest indret, punt estratègic de les Dolomites,
passen dues Altes Vies, la 4 (S. Candida - Auron
zo - Pieve di Cad) i la 5 (Sesto Pusteria - Comici
Hütte - Pieve di Cad).

6è Dia: Drei Zinnen hütte -

Rifugio Lavaredo (2.344 ro) 5 h

Aquí hi ha la possibilitat d'anar directament pel
coll Lavaredo (itinerari 101) (1 h) però nosaltres
ho adornem i visitem -amb frontal- la gruta-túnel
(30 min) excavada en el Monte Paterno a la pri
mera Guerra Mundial. Tornem al refugi Locatelli
i agafem l'itinerari que porta fins al Refugi Pian di

Cengia (2.528 m) amb la vista retrospectiva del
Tre Scarperi (3.152 m). Després pugem al Mittl di
Mezzo (2.675 m), on tenim una panoràmica es

pectacular de la carena Croda Rossa di Sesto

Lago di Misurina i el

Sorapis al fons

- Cima Undici - Monte Popera - Croda dei Toni,
cims al voltant dels 3.000 m d'altitud. Tornem a

Cengia i per l'itinerari 104 arribem al Refugi La
varedo sota la paret sud del Tre Cime.

7è Dia: Rifugio Lavaredo -

Rifugio Auronzo (2.320 ro)
Lago di Misurina (1.750 ro) 3 h

Agafem la pista sota dels Tre Cime que porta fins
al Refugi Auronzo (30 min). A mig camí, ens tro

bem una capella en honor a les víctimes de les
Tre Cime. A Auronzo arriba la carretera provinent
de Cortina la qual passa pel Coll Tre Croci i Mi

surina. Nosaltres seguim uns metres la carretera

i després del segon revolt trobem un corriol que
baixa en direcció a Misurina, que representa un

important ressort turístic al voltant del llac amb
vistes magnífiques, cap al sud-oest el Sarapis
(3.205 m) i al nord-est les Tre Cime.

If

••• l'entorn del refugi Locatelli és

un punt estratègic de les Dolomites,

passen dues Altes Vies, la 4 (S. Candida -

Auronzo - Pieve di Cad) i la 5 (Sesto Pusteria
- Comici Hütte - Pieve di Cad).

JJ

Precisament des del magnífic llac, cada primer
diumenge d'agost, parteix una marxa popular
anomenada "Caminada dels 6 refugis" que trans

corre per un recorregut semicircular de 30 km

fins al poble d'Auronzo di Cadore passant pels
refugis dAuronzo, Lavaredo, Locatelli, Pian di

Cengia, Comici i Carducci. Després de 40 anys,
actualment congrega a més de 1.500 partici
pants. (www.caiauronzo.it).

La volta va ser molt maca en tots els sentits. Re
alment valia pena.

9
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Tre Cime di Lavaredo

Finalment, cal esmentar entre les Altes Vies Do

lomítiques que travessen tot el massís, les dues

següents:

. Alta Via 1 (150 km): Llac Braies (Val Pusteria)
Croda da Lago - Belluno
. Alta Via 2 (180 km): Bressone - Passo di Garda
- Pordoipass - Pedavena/Feltre

Després del tresc, aprofitem per conèixer la part
nord de les Dolomites i visitem Brunico.

Brunico/Bruneck

(www.bruneck.com)
Ja que estem propers a la frontera austríaca, aga
fem la carretera Rasen Rasun (Vall dAnterselva)
fins al Passo Sialle (2.052 m). La sorpresa és que
el darrer tram abans d'arribar al coll fronterer, un

cop passat el Lago d'Anterselva, hi ha un semàfor

que controla el pas ja que la carretera -molt estre
ta i plena de corbes- es converteix en un sol sen

tit. A la mitja es posa verd durant 15 minuts dei
xant passar els vehicles en sentit ascendent. Per
tornar, al coll fronterer s'obre en punt per baixar
pel cantó italià fins a Anterselva. Des del coll es

veu el massís del Rieserfernergruppe-Hochgall
(3.400 m). Aprofitem per baixar fins al llac austrí
ac Obersee. Nosaltres vam anar un diumenge i hi
havia un munt de cotxes i motos, molta massifica
ció en un lloc on esperàvem tranquil-lltat.
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A la tarda baixem fins a Brunico per agafar la
carretera de la vall de Tures-Selva de Molini que
puja fins al Llac di Neves per veure el H6chfeiler
Gran Pilastro (3.500 m) amb les seves glaceres.
L.:endemà visitem el centre de Bruneck i el mu

seu del seu Castell, propietat del gran alpinista
Reinhold Messner, que va néixer molt a prop
d'aquí. El Museu està dedicat a les muntanyes
i a la cultura dels pobles, en especial de I'Himà
laia. En aquestes dates, hi havia una exposició
temporal del Kichwa, poble andí d'Equador. Del

castell, passant un pont, s'arriba en pocs minuts
al cementiri, situat en una colina boscosa, dedi
cat sobretot a la Gran Guerra.

(www.messner-mountain-museum.it)

Madonna di Campiglio (1.500 m)
(www.campigliodolomiti.it)

És el poble principal i més representatiu del Mas
sís de Brenta. Si Cortina era car aquí encara ho
és més, amb tendes i comerços de luxe. Se l'ano
mena la "Perla de les Dolomites". No en va, a l'hi
vern, es transforma en un centre d'esquí alpí eli
tista i de primera categoria amb 150 km de pistes.

Les Dolomites de Brenta ocupen unes 11.000
Ha, 40 km de llarg i 12 d'ampla. Estan integrades
en el Parc Regional Adamello-Brenta, amb un to
tal de 62.000 Ha.



El Massís de Brenta queda apartat del conjunt
principal de les Dolomites, en direcció sud-oest

cap a Trento.

Com que tenim poc temps, escollim el Funivia de
Brenta que ens porta fins al Passo Grostè (2.440
m). Aquí contemplem la part nord-est de Brenta

(Cima Grostè 2.901 m) i la panoràmica enfront
nostre de l'Adamelio-Presanelia (3.500 m) amb
les seves glaceres. Des d'aquí hi ha la possibilitat
de fer a peu l'itinerari 316 que ens porta fins als

refugis Tuckett i Alimonta (2.580 m), per contem

plar la part central de les Dolomites de Brenta.

Precisament en sortir de Madonna, al costat de

la carretera en direcció sud, a l'esquerra, hi ha un

parell de miradors excel-tents al Massís del Bren
ta on hi ha uns plafons indicatius on destaquen
Cima Tosa (3.173 m) i Brenta (3.150 m), així com

el Campanile di Brenta.

Per últim, per als amants de les curses, vol

dria esmentar les següents:
- Dolomites sky race: (22 km a peu i 1.700 m

de desnivell positiu) (Canazei 1.450 m - Piz Boé
3.152 m - Canazei) (www.dolomiteskyrace.com).
Precisament el 21 de juliol va participar Kilian

Jornet, 5 vegades campió del món de Curses de

Muntanya Ultra-Trail, que està immers en el seu

projecte "Summits of My Life", guanyant la cursa

amb solament un parell d'hores!

- Sella Ronda Bike Day: (www.sellarondabike
day.com). Cursa que es fa a mitjans de setembre,
en la qual corren uns 9.000 ciclistes amb tres

recorreguts (138 km, 106 km i 55 km). El recorre

gut circular el componen 4 colls: Sella (2.244 m),
Pordoi (2.239 m), Campolongo (1.875 m) i Garde
na (2.134 m) començant i acabant a la Val Gar
dena (1.500 m) amb percentatges de fins al 12%!

- Precisament, el dia abans, dissabte, hi ha la cur

sa a peu de 54 km. (sellarondatrailrunning.com).

- També, a principis de l'estiu, hi ha la Maratona

delle Dolomiti de 140 km i 7 colls, (www.marato
na.it), tot just abans del Tour de France.

- Per últim, a l'hivern, al febrer, se celebra la "Fór
mula 1" de l'esquí de muntanya que és la Sella
Ronda Ski Marathon. (www.sellaronda.it).

Webs

· www.altabia.org
· www.suedtirol.info

· www.provincia.bz.it/parchi.naurall
· www.three-peaks.info/
· www.dolomiti.org
· www.guidedolomiti.com
· www.dolomitiparco.com
· www.parks.it/indice/dolomiti/index.php
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Cartografia
peraGPS
Quins són els tipus principals de cartograiia topogràfica disponible i

per a quins CPS o programes d'ordinador són més adients? Aquest és

un article perquè perdeu la por a innovar en les vostres rutes usant

l'última tecnologia combinada amb el mapa de tota la vida.

TEXT I FOTOGRAFIES D'IsRAEL PERNI



Model de GPS
Garmin de pulsera

F1
uns mesos vam publicar l'article El

GPS de Muntanya, parlant d'aspectes
àsics i de configuració del GPS. Aques

a vegada veurem els tipus principals de

cartografia topogràfica disponible i per a quins
GPS o programes d'ordinador és més adient.

Aquest és un article perquè perdeu la por a inno

var en les vostres rutes usant l'última tecnologia
combinada amb el mapa de tota la vida.

Vull un mapa per al meu GPS

Comencem al revés, si encara no teniu un GPS

primer us recomanaria que us fixeu en com és
un mapa topogràfic i quin tipus de GPS és més
convenient per a cada ús i de quina manera el po
dem veure al programari de l'ordinador, sigui Mac

o PC, en funció del model de GPS o cartografia
que volem fer servir. Pels que fem muntanya de

fa temps, quan parlem de mapes hi ha un nom

que sobresurt, si més no a mi m'evoca aventures

viscudes i llocs on tornar per viure-les, amb una

altra intensitat, o no. És l'Editorial Alpina. Alpina
va començar la seva

activitat fa més de 60

anys com a referent en

la creació de mapes i

guies excursionistes,
al llarg de la seva tra

jectòria s'ha anat adap
tant als temps actuals,
ara mateix hem de dir

que està al capdavant
de la cartografia ex

cursionista per a GPS,
per això he decidit ba-

sar-me en la gamma de mapes disponibles per tal
de perfilar aquest article posant exemples reals.

GPS o dispositiu multimèdia?

Els mòbils actuals són cada cop més potents,
alguns accepten programari especialitzat d'algu
nes de les primeres marques fabricants de GPS,
però també sabem que en general serveixen

per un ús esportiu moderat. Per l'ús intensiu i

la pràctica esportiva de muntanya crec que no

compleixen les especificacions d'autonomia i

estanquitat, almenys no com vénen de sèrie. Si
triem aquesta opció cada cop més habitual, es

tem obligats a fer servir caixes estanques i car

regadors solars o acumuladors. Si comparem el
cost d'un GPS amb el d'un telèfon de darrera ge
neració continuo pensant que el GPS és millor,
almenys com a primera opció.

Tipus de mapes

Els topogràfics de paper que farem servir amb

el GPS són els que empren quadrícules de co

ordenades. Si agafem l'Alpina del Puigsacalm
veurem en negre una quadrícula amb coorde-

nades UTM i Datum

Europeu de 1950 que
corresponen a 1 km",
facilitant així el càlcul
de distàncies. Amb
només un cop d'ull

podem observar en

vermell les coordena
des Lat/longg,mm,ss
(graus, minuts i se

gons), que farem ser-

vir cas que el nostre

GPS no permeti modi
ficar la visualització del format de posició de co

ordenades Lat/longg,mm,mmm (graus, minuts

i rnil-lèsirnes de minut) o bé gg.gggggº (graus
cent-rnil-Iesirnals) com fa servir Google.

"Pels que fem muntanya
de fa temps, quan parlem
de mapes hi ha un nom

que sobresurt, (. .. )
és l'Editorial Alpina."

Informàtica i GPS

Com tots sabem el món digital avança a passes
de gegant, tot i que el GPS de muntanya no

es renova com el del sector de l'automoció ni

viu la cursa frenètica de la informàtica d'usuari.
Els últims cinc anys, però, hem vist néixer tota

una nova generació de dispositius GPS per a

tots els gustos i colors, també trobem soluci
ons d'ordinador i dispositius d'última generació
complementant l'ús del GPS esportiu i de mun

tanya amb aplicacions i utilitats diverses. La

meva intenció és fer un repàs des del punt de
vista cartogràfic, per tal de donar pinzellades
de quin GPS s'adiu més, o bé quina cartografia
o estratègia és la que millor podem fer servir
cada un de nosaltres.

Quin és el meu GPS?

Ara mateix el mercat és gran, depèn d'on mirem.

Us recomanaria els que estan dissenyats per a

l'ús esportiu intens. Podem acostar-nos a la nos

tra botiga de muntanya especialitzada i dema
nar consell, sense por, o si voleu em feu arribar
la vostra consulta i us contestaré de bon grat a

info@nosegps.com

El contingut propi del mapa topogràfic combinat
amb les UTM fan molt fàcil el càlcul de distànci
es i desnivells, fins i tot sense GPS. Recordem

que el, mapa de paper no es queda mai sense

piles, ni es trenca en caure a terra, només té
com a enemic natural la pluja i l'ús intensiu al

llarg del temps.

Mapes digitals
També podem trobar aquesta cartografia to

pogràfica digital que anomenem escanejada
o Raster, basada sempre en un format visual
o imatge digital. El resultat és un mapa amb

l'aspecte dels mapes de paper però que po
dem veure des d'un programa gestor especi
alitzat al nostre ordinador. El gran avantatge
d'aquests mapes és que inclouen la informació
de la ubicació en la seva construcció, perme
tent-nos generar informació pel GPS des de
casa o bé veient on som sobre el terreny, sen

se cap mena de dificultat que no sigui la infor

màtica pròpiament dita. Aquest format d'Alpina
Digital és l'adient per a GPS com ara els Two
Nav de CompeGPS.
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També podem disposar de cartografia que ens

permet cercar noms i punts d'interès específica
ment feta per treballar amb el GPS igual que un

navegador de cotxe, que ens buscarà el millor

itinerari recalculant automàticament si ens des

viem o ens saltem qualsevol indicació. Aquest
és el cas dels mapes Alpina per Garmin, que te

nen l'aspecte del Raster i la virtut del navegador
(anomenat mapa Vectorial). Els GPS Garmin de
darrera generació es poden fer servir com a "na

vegadors de muntanya".

Com fer servir els mapes?
Si tenim un GPSTwoNav podem fer servir els

mapes de la sèrie Alpina Digital, compatibles
amb el programari de CompeGPS Land 7 o els

GPS i programaris TwoNav per a dispositius d'úl
tima generació.

Un cop disposem del mapa, el podem obrir amb
el CompeGPS Land 7 i activar-lo pel nostre dis

positiu. Podem veure'l amb tres aparells contant
el PC o Mac, el dispositiu multimèdia i el GPS de
la sèrie TwoNav.

Des del CompeGPS Land 7 podrem crear o revi
sar els tracks i punts destacats, que conformen el

Roadbook que els TwoNav després poden repro
duir per gaudir de la informació detallada durant
l'activitat. Si en fem un ús més professional podem
incloure diferent informació turística i multimèdia.

Material per preparar
la sortida al Puigsacalm

Si el nostre GPS és Garmin, podem fer servir
les MicroSd Alpina amb el BaseCamp, compa
tible per PC i Mac. Es pot fer directament amb

la targeta dins d'un lector o bé inserint la targeta
al GPS compatible i connectant-lo via USB, ara

bé baixarà la velocitat de lectura del mapa, que
normalment és millor quan la targeta es llegeix
directament per l'ordinador.

La particularitat d'aquestes targetes és que ens

permeten cercar punts d'interès i elaborar itinera

ris entre punts amb instruccions guiades gir a gir.
És a dir, si els comparem amb el canvi d'un cotxe

es comporten com manual o automàtic, en funció
de si tracem o no per camins, permetent crear

una ruta i fins i tot convertint-la en track des de

les funcions avançades de BaseCamp. Repetei
xo, permet igualment crear i revisar tracks, però
si fem rutes sobre camins o senders el mapa és

lntel-llqent i traça seguint els camins, tal com fa
un GPS de cotxe. Això vol dir que podem buscar
i generar itineraris en funció de la nostra posició
a la muntanya o a partir d'un punt conegut fins a

una destinació desitjada.

La crònica del Puigsacalm,
preparació de les rutes

Com a exemple us explicaré la ruta que vam fer
amb en Fèlix, l'EIi, el Manolo, la Lourdes i els

nens. Es tractava de compartir una activitat i

vam triar la via de l'esperó del Puig dels llops al

14
excursionisme 377



Puigsacalm per als grans i la normal al Puigsa
calm per a la Lourdes i els nens.

La nit abans vaig encetar els mapes de paper
sèrie E25 per revisar els itineraris, el llibret

adjunt conté els principals itineraris excursio

nistes, el Puigsacalm des del coll de Bracons

marca una hora, tot controlat. Tant en Fèlix com

la Lourdes l'endemà durien un mapa E-25 ca

dascú; ja sabem que el mapa de paper sempre
s'ha de dur a la motxilla per si s'ha de consultar.

Acte seguit vaig posar la targeta Alpina Mi

croSd Catalunya Interior al Dakota 20 de Gar
min i connectant-lo al PC vaig poder llegir el

mapa des del BaseCamp. Vaig abrir el track

que en Felix em va passar per fer l'esperó i el

vaig comparar amb el que vaig baixar del Wiki

Ioc des del coll de Bracons per a la Lourdes i

els nens. Vaig situar els punts on vaig entendre

que estaven els peus de via estudiant el track

de l'esperó dels Llops, el que em vaig baixar del

Puigsacalm per als nens ja en duia.

Amb el botó dret sobre el track i els punts vaig
carregar els punts al Dakota 20, vaig prepa
rar-ne un amb la configuració de la brúixola visi

ble sobre el mapa, el de la Lourdes, per tal que
sempre tingués la informació visual del mapa
Alpina navegant per sobre del track i la con

firmació de la direcció bona a seguir. Cal tenir

en compte que hi ha trams que són d'ambdós

sentits, l'itinerari triat puja per la Font Tornadis

sa i baixa carenant pel Puig de les Civaderes.
Cas de seguir la informació només visualment
és fàcil despistar-se.

La MicroSd amb els mapes es va quedar al
GPS de la Lourdes amb la feina ja feta, vaig
preparar un .attre Dakota 20 per mi, en aquest
cas amb els dos tracks i tots els punts.

Camps de dades per navegar

Configurant dos camps de dades visibles a la

pàgina de mapa, la distancia al següent (punt
sobre el track) i el desviament del track, aques
ta característica si hi ha punts (waypoints)
sobre el track, fa que ens doni la distància al

següent track resseguint el traçat i no pas en

línia recta. Si anem just sobre el track el des

viament és inferior a 10 metres, si no hi ha un

bosc espès, ens endinsem per una canal a es

caiem una paret. En aquests casos és normal
una desviació GPS de 50 m a més.

El dia de la sortida aquest Dakota 20 es va

quedar a la motxilla, vaig començar a caminar
amb un Fènix, l'equip de canell que Garmin ha

dissenyat per un ús de muntanya integral. Tam

bé l'havia configurat per visualitzar en pantalla
coordenades UTM amb el Datum ED50 per tal

que coincidissin amb el plànol de paper i li vaig
passar el track i punts de l'esperó per anar tro

bant-los sense dur un GPS a les mans. Aquesta
operació de programació prèvia és la més agra
ïda perquè sobre el terreny anima molt veure

com apareixen els punts i es confirma que
anem pel bon camí.

Inici grimpada cap al peu de via

Comencem l'activitat

Ens vam trobar tots a Joanetes, mentre fèiem
el cafè vaig passar-li el mapa Alpina Digital al
Felix pel seu Sportiva, tot i que amb la ressenya
a llapis i el mapa de paper semblava més que
disposat a trobar el peu de via, la juguesca entre

companys de 'ara per on és', 'què diu el GPS' ...
va durar tota l'aproximació, on el meu GPS Fènix
va demostrar la seva vàlua a cada cruïlla. Tot i

que dins del Fènix no és possible veure els ma

pes, si que es pot seguir perfectament un track.
Això vol dir que la feina l'hem de fer a casa, en

aquest cas amb el BaseCamp i la targeta Mi

croSd Alpina. BaseCamp ens permet crear tota

la informació necessària.

"El GPS de muntanya té la seva màxima

utilitat quan ens diu el que ens cal saber

de manera precisa, quedant com a eina de

consulta i no com a activitat principal, (. .. )"

El GPS de muntanya té la seva màxima utilitat

quan ens diu el que ens cal saber de manera

precisa, quedant com a eina de consulta i no

com a activitat principal, el protagonisme ha
de ser l'activitat en si mateixa per poder gaudir
completament.

El Fèlix duia un Sportiva, ell és molt previsor i

sempre du una bateria de recanvi. Per anar a la
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Aproximació a la zona

de grimpada

muntanya amb seguretat és imprescindible que
el GPS es mantingui operatiu durant tota l'acti
vitat. Els GPS d'aquesta gama estan pensats
per utilitzar-los durant 8h amb total autonomia,
que podem augmentar configurant la retroil
luminació i contrast de pantalla, com l'engega
da i apagada automàtiques.

"Una ressenya com Déu mana ha

de contenir els punts intermitj os,

temps estimats i sobretot

les distàncies."

Si fem sortides llargues i l'objectiu no és gravar
un track, és lícit apagar el GPS fins que torni a ser

necessari, el Fènix és especialment ràpid a l'hora
de donar-nos la posició quan l'acabes d'engegar.

Consells per a monitors i

responsables d'activitats

Si heu de coordinar grups és necessari que tot

hom treballi amb la mateixa informació, els ma

teixos waypoints, el mateix track i si és possible
la mateixa ressenya. Aquest va ser el nostre cas,
la Lourdes ens va trucar amb un dubte que vam

poder solucionar perquè tots dos dúiem la matei-
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xa informació, també quan més concrets som en

les explicacions més gaudim del'activitat.

Una ressenya com Déu mana ha de contenir

els punts intermitjos, temps estimats i sobretot

les distàncies. Si disposem d'un mapa de situa

ció, tot i disposar d'un GPS, gaudirem totalment

de la sortida, és normal haver de consultar si
fem un itinerari poc conegut. També és molt útil
si treballem amb GPS sense mapa dins, que a

cada punt del full de ruta puguem llegir les co

ordenades del lloc per facilitar la consulta. Re

cordem que a la muntanya volem anar a gaudir
i aprendre, el GPS és una molt bona eina, però
no substitueix el senderi ni el bon fer.

L'aproximació
El sender surt de Joanetes ben costerut fins al

Puig del Soi, des d'allà vam decidir fer la ca

nal antiga per arribar al Puig Corneli sort que
els núvols ens van acompanyar fins a arribar
al cim. Des d'allà vam carenar i passar pel coll
de Joanetes per gaudir de les millors vistes del

Puig dels Llops amb uns quants voltors plane
jant sobre nostre. Pel pas dels Burros vam arri
bar a peu de la grimpada de l'esperó amb l'es

calfament previ completament fet per les dues

hores que vam trigat fins al peu de via.

La via

L'aresta la van encetar el Fèlix i l'EIi. El Manola
i jo de segona cordada vam seguir el pas ben
bé sense problemes, vam haver de serrar les

dents al pas de la via però val a dir que per
això ens agrada escalar. En total, els quatre
llargs els vam fer en una mica menys de tres
hores. Un cap al Puig deis Llops cap al Sud
est ens queda el Puigsacalm, cap al collet de

Clivillers anem a trobar-nos amb els nens, que
amb la Lourdes, han arribat a la Font Tornadis
sa. Des d'aquí decidim baixar cap a la collada
de Sant Bartomeu, moment que aprofito per in

vertir el track i així seguir-lo amb el Dakota 20

de la motxilla i amb la distància al següent punt
aclarida poder dosificar les forces, cal dir que
el més petit de la colla va adormir-se sobre el
meu coll i el pes a aquelles hores ja començava
a ser una mica massa però les eines ens van

ajudar i molt per aprofitar al màxim la sortida.

Amb agraïments a Editorial Alpina i Garmin Iberia.

Material complementari i notes



Com millorar la
tècnica fotogràfica
en les sortides en BTT
Estàs tip de veure que les [otcgraiies que fas en les teves sortides en BTT

amb els amics no tenen res a veure amb les fantàstiques imatges que veus

a les revistes? Doncs la mala notícia és que no aconseguiràs fer-les igual.
TEXT l FOTOGRAFIES D'ADRIÀ TRIQUELL CRISTÒFOL

Punt de vista frontal per
enquadrar ciclista i 6TT

Són
fetes per professionals equipats amb

càmeres reflex, utilitzen entre dos i tres
flaixos fora de la càmera, i fan moltes
tomes i proves per obtenir una sola fo

tografia. Però a continuació t'explico la meva

experiència fruit d'unir l'afició a la fotografia i la
bicicleta de muntanya, i et proposo fer un salt

qualitatiu, només amb una mica de tècnica i una

petita inversió de no més de 100€.

Avís: si ets dels que fas fotografies amb poc
criteri amb mòbil, probablement no t'interessi

aquest article.

Abans de continuar llegint, obre el calaix on tens

la teva càmera compacta i mira si li pots posar

un flaix extern, ja sigui
amb un capçal (col
loquialment conegut
com zapata) conven

cional o amb una con

nexió (veure imatges).
Ja posats, mira tam

bé si pots disparar
en mode manual. La

mala notícia és que si

has estat ranci a l'ho

ra de la compra, el
més probable és que
no tinguis aquestes
possibilitats. Tens un

problema. Si la teva

càmera ho permet,
enhorabona!

És important enten

dre que tot el que
explico a continuació

persegueix l'objec
tiu de fer bones fo
tos de forma ràpida i

habitual en les teves

sortides, és a dir, tro

bar un punt de com-

promís entre qualitat
i rapidesa, i sobretot

poder-ho fer sempre, en totes les sortides, sen

se fer perdre el ritme ni marejar gaire el grup
cada cop que vulgueu fer una fotografia.

Bàsicament us podeu trobar dues situacions di
ferents: que el vostre subjecte estigui en camp
obert i a plena llum del dia, o baixant com un

boig per un corriol pel mig del bosc. Si heu es

tat crítics amb les vostres fotografies, haureu
observat que en la primera situació la cara del
vostre personatge està plena d'ombres, i en la

segona probablement la fotografia ha quedat
fosca, amb colors tristos, moguda i a més la
cara no destaca prou de la resta. Potser tam

bé us heu adonat que si utilitzeu el flaix la cosa

millora, però continueu tenint tres problemes: el
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flaix de la vostra compacta és poca cosa, la ve

locitat de recàrrega del flaix fa que perdeu a la

meitat dels companys, i l'aspecte de la llum no

s'assembla pas a la que veieu a les revistes.

Veieu la fotografia d'un bon amic baixant tot feliç
pel corriol de Tagamanent a Aiguafreda? No l'he

triada per ser la millor ni la més espectacular,
però és molt representativa del que vull explicar:
és un corriol fantàstic per gaudir de la bicicleta,
però absolutament gris des del punt de vista fo

togràfic: és fosc, estret i no té cap element que
destaqui en tota la baixada, en canvi, la fotogra
fia té certa gràcia, no?

El que us proposo és utilitzar un flaix barat fora
de la càmera. No us espanteu, ni més de 100€
ni més complicació que no se superi practicant
una mica. Però anem a pams, abans d'explicar
la tècnica, anem a veure en detall què necessi

tem, que són quatre coses:

l. Càmera compacta amb
connexió per flaix extern

El que comentava al principi de l'article, càme
ra amb el capçal habitual o connexió PC-SYNC.
Sense això, sou uns pobres desgraciats. Si teniu

una càmera rèflex tindreu aquesta possibilitat,
però no ho aconsello doncs insisteixo que el nos

tre objectiu és ser ràpid i pràctic.

Càmera amb "zapata" per flaix

2. Flaix extern manual
Necessitarem simplement un flaix que dispari,
sense cap mena d'electrònica ni accessori es

pecial. L'única cosa realment indispensable serà

que tingui un regulador de potència i que aquest
regulador sigui còmode d'utilitzar. Tampoc us farà
mal per altres usos que a més tingui un connector

PC-SYNC i zoom.

Podeu trobar per exemple el mític Vivitar 285HV,
una cosa intermèdia com els Cactus o els eco

nòmics Yongnuo yn560-1I, aquests últims per no

més 52 € a ebay.

Aquests flaixos simplement disparen a la potèn
cia que manualment li indiqueu. No us atabaleu,
encertar l'exposició és més fàcil del que sembla,
més endavant ho discutirem. Sí, ja sé, si en sa

beu una mica, us esteu preguntant perquè no

utilitzem un d'aquests fantàstics flaixos automà
tics amb E-TTL? Doncs per dos motius, el primer
és conceptual i no és l'objectiu d'aquest article,
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Càmera amb connexió PC-SYNC

i el segon és si esteu disposats a deixar espar
racats 800 € (entre flaix i sistema remot) enmig
d'una trialera (o sou dels que no caieu mai?) o

senzillament-voleu "amscar" només els menys
de 1 00 € que us proposo.

3. Sistema remot

Emissor i receptor remot Yongnuo CTR-301 P

4. Suport
- Pinça, receptor remot i flaix sobre el mani
llar de la meva bicicleta: Efectivament, el flaix

l'hem de posar en algun lloc. Jo he descobert que
la pròpia bicicleta es un trípode fantàstic. En els

corriols, les branques dels arbres també servei
xen. Primer podeu començar per provar amb una

simple goma de cabell, una altra opció senzilla

són aquests suports per posar càmeres de vídeo
al manillar (per 6 € en moltes botigues de foto

grafia). La majoria de sistemes remots porten la
rosca femella estàndard amb això podreu collar el
flaix directament sense necessitat d'adaptadors.

Pinça, receptor remot i flaix agafats al selló de la bicicleta

- El meu material per a sortides en BTT: la
millor opció sens dubte que he trobat és la fan
tàstica pinça Manfrotto (26 €) que podeu veure a

les dues fotos. Pesa poc, és molt forta i el millor
de tot és que a més de la bicicleta, la pots pin
çar en arbres, branques i altres llocs insòlits. És
possible que us calgui algun petit adaptador que
la mateixa Manfrotto us pot proporcionar.

La tècnica

El més important és tenir-ho tot a l'abast. Jo por
to una motxilla que disposa d'una butxaca espe
cífica per la càmera (la porto sense funda), i una

butxaca semioberta on m'hi cap el flaix + siste-



El meu material per a sortides en BTT

ma remot + pinça Manfrotto, tot muntat, només
em cal treure-ho i pinçar.

Inicialment us recomano que aprofiteu les para
des que hi solen haver en una sortida. Si el grup
és nombrós tindreu unes quantes oportunitats
(punxades, avaries, el despistat que es perd ... )
per avançar-vos una mica respecte al grup, fins
i tot encara que el lloc no tingui gaire interès, us

servirà per practicar. De fet és el que vaig fer en

la foto de l'amic Giovanni que podeu veure bai
xant pel corriol, aprofitant la punxada d'un dels

-

companys. Coneixia la baixada (m'hi vaig tren

car un braç un any abans ... ) i sabia que fotogrà
ficament el lloc no tenia gràcia, però aprofitant
que tenia uns minuts de marge vaig anar baixant

fins a trobar una escletxa de sol que entrava en

el fosc corriol.

Metodologia
1. Buscar el lloc d'interès i posar el flaix, si hi

ha sol, en un esquema d'll-lurninació creuada:

per una banda el sol, i per l'altra banda el flaix,
tot procurant que es trobin en una recta. En

la foto d'exemple, la
bicicleta la vaig dei
xar recolzada en els
matolls del corriol, a

l'esquerra de la imat

ge. Podeu observar
com el sol il-lumina la
dreta de l'esquena i el
flaix l'esquerra de la

cara. Descobrireu de

seguida que el flaix
l'heu de posar a poca
alçada o en cas con

trari el casc us farà
ombra a la cara.

En casos on no tenim
sol tindrem més lliber
tat per decidir on fer la
foto i col-locar el flaix.

2. Calcular l'exposi
ció de la càmera. Jo

ho faig de la següent
manera: poso la cà
mera en sistema ma

nual, fixo la velocitat
a 1/250 (és la màxima
velocitat que sincro
nitza el meu sistema

remot), ISO 400 en situacions normals i ISO
800/1.200 en situacions fosques i mesuro la llum

del punt d'interès per obtenir el diafragma. He
d'admetre que tinc certa tendència a subexpo
sar -1EV i compensar-ho amb el flaix, de mane

ra que aconsegueixo destacar el subjecte de la

resta de la foto. En el cas concret de l'exemple,
volia que la zona il-luminada de les roques con

servés el detall, a rise de perdre les ombres, a fi
d'obtenir una foto més efectista.

Ajustem l'ISO fins que obtenim una apertura de

diafragma raonable.

3. Ajustar l'exposició del flaix. No hi ha més
remei que fer-ho a ull, però quedareu astorats de

com després d'una mica de pràctica encertareu

quasi sempre a la primera. Fixeu la potència del
flaix al % que creieu, i us feu un autoretrat en el

punt d'interès. Modifiqueu la potència i feu una

segona prova. Jo rarament necessito més de

dues proves.

Un detall: si us surt una potència necessària del

100%, i heu de fer fotos en ràfega perquè sur

tin tots els companys, tingueu en compte que
el flaix necessitarà uns segons de recàrrega,
pot ser convenient tornar al punt 2 i augmentar
I'apertura del diafragma pujant els ISO.

Per aquest tipus de fotografia compteu amb un

avantatge, teniu bastant marge d'error, realment

no cal clavar l'exposició del flaix.

Tot plegat sembla complex, però no ho és. Es fa
amb menys d'un minut, i ja veureu com quan co

menceu a tenir resultats, els vostres companys
passaran de la conya inicial a demanar-vos fotos

amb insistència.
Baixada pel corriol

de Tagamanent
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Apeupel
País Càtar
El País Càtar és un vast territori que associem a una llarga guerra religiosa
medieval i a uns castells que són el testimoni que n'ha restat. En aquest article

posem el focus sobre un racó del País Càtar al voltant de Sant Pau de Fenollet,
on, a més de visitar tres dels castells més espectaculars de l'època; Queribús,
Peyrapertusa i Puilaurens, us proposem fer boniques excursions a peu.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ



Castell de Queribús

El Pech de
Bugarach vist des

del vessant oriental

El Catarisme
Ja que ens acostem al País Càtar val la pena fer
una petita aproximació a qui foren els Càtars per
tal de situar-nos bé en el context físic i històric que
anem a recórrer a peu. Us en faré cinc cèntims
mirant de no cometre greus errors històrics. El
catarisme fou un important corrent dintre el cris
tianisme que es volgué allunyar del catolicisme.

S'implantà amb força al Llenguadoc entre els se

gles XI i XII portat per cavallers que tornaven de
les croades a Orient Mitjà. Professava un dualis

me (DÉu el bé i el dimoni el mal) procedent del

gnosticisme i del maniqueisme. El nom de càtar

(en grec "pur") els fou donat pels catòlics. Ells es

denominaven a si mateixos bons homes o simple
ment cristians. El denominat País Càtar s'estenia

pel Llenguadoc des de Tolosa a Besiersi, des

d'Albí fins a la Fenolleda i l'Aireja. Pel seu arrela

ment a la important ciutat d'Albí també es coneix

el catarisme com l'heretgia albigesa. Els càtars

reneguen de l'església catòlica. Condemnen els

sagraments, el culte, les esglésies i la santíssima
Trinitat. Tenen la seva pròpia església amb bisbes
i diaques. Tot això, és clar, molesta enormement
al papa de Roma Inocenci III. D'una banda inten
ta reconvertir-los amb predicadors i d'altra ban
da voldrà convèncer, sense resultat, el comte de
Tolosa per tal que pressioni els súbdits rebels. El
1208 un monjo emissari del papa és assassinat

per un servent del comte i això fa que aquest de

mani al rei Felip II de França l'organització d'una
croada contra els albigesos. Fou l'excusa que
necessitava França per incorporar a la seva co

rona les terres del Llenguadoc que estaven sota

el vassallatge de la corona catalanoaragonesa.
Així entre 1209 i 1223 hi hagué una sagnant pri
mera croada dirigida pel comte Simó de Monfort
en què arrasen Besiers, sotmeten Carcassona i
moltes places fortes del catarisme com són Miner
va, Lastours, Puivert o Termes. EI1213 a la batalla
de Muret hi perdé la vida el rei català Pere II. Entre
1226 i 1229 hi hagué una segona i definitiva croa

da que acabà amb el tractat de Meaux pel qual el
comtat de Tolosa passava a ser súbdit de França.

Ara bé els episodis més coneguts i sagnants
de la història dels càtars succeïren en data

posterior al 1229. Malgrat els tractats polítics
els Bons Homes seguiren practicant la seva

fe refugiats en ciutadelles i pobles arraulits al

voltant de castells d'aparença inexpugnable. El

1243 cau Montsegur i 225 càtars són cremats.

El 1255 el castell de Queribús és la darrera

plaça forta a caure. El 1258 pel tractat de Cor
beil s'estableix la nova frontera entre França i
la corona catalanoaragonesa en el comtat de
Rosselló. El vescomtat de la Fenolleda on cen

trarem les excursions i visites d'aquest article

passà a ser súbdit de França. El 1790 en cre

ar-se la divisió departamental francesa la Fe

nolleda quedà incorporada al departament dels
Pirineus Orientals, el que nosaltres denominem
la Catalunya Nord.

L'Aude, la Fenolleda i Sant Pau
de Fenollet

El que avui en dia denominem País Càtar el

constitueixen un bon nombre de castells i ciu
tadelles concentrats principalment entre els de

partaments francesos de l'Arieja i de l'Aude. Pels

qui disposin de temps el Sentier Cathare és un

GR que recorre 250 quilòmetres des de Foix a

l'Arieja fins a Port la Nouvelle al mar Mediterrani.

LAude limita al sud amb el Rosselló i la comar

ca de la Fenolleda, va des dels Pirineus fins a

mar. La seva capital és Carcassona. La comarca

de la Fenolleda pels avatars històrics ja esmen

tats és de parla occitana, malgrat formar part de

la Catalunya Nord. Tot i que això és una mera

anècdota ja que només hi sentireu parlar fran
cès. Essencialment és l'ampla vall del riu Agly
que s'esmuny des del departament de l'Aude a

través de les gorges de Galamús. La valilimita al
nord amb la serra de les Corberes, que culmina
al Pech de Bugarach de 1.230 m i al sud amb

l'altiplà de Sornià, conegut com Aspres, que la

separa del Conflent.
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Sant Pau de Fenollet amb una població de dos

mil habitants és, per la seva posició, una base

ideal per fer les excursions proposades. Hi ha un

càmping i empreses d'esports d'aventura de tota

mena. En aquest àmbit l'atracció que mou més tu

risme és el descens de les gorges de Galamús. A

uns vint-i-cinc quilòmetres a l'oest, prop d'Axat, a

les espectaculars gorges del riu Aude s'hi practica
el ràfting. A dos quilòmetres al sud de Sant Pau hi

ha les vies ferrades de La Pichona i Panoràmique.

Una excursió curta però molt interessant a fer des
de Caudiers de Fenollet, deu quilometres a l'oest

de Sant Pau, és el recorregut en anada i tornada
de les gorges de Sant Jaume, entre l'església de

Nostra Senyora de la Vall (Nôtre Dame de Laval)
i el poble de la Vilassa. Aquesta ruta ja va ser pu
blicada en l'apartat de fitxes d'aquesta revista en

el número 369 de juliol - agost de 2012.

1. Farta pujada a Pech
d'Auroux

2. Tram més profund de les

gorges de Galamús

3. Inici del camí de baixada
a les gorges de Galamús

Gorges de Galamús - Pech
d'Auroux 940 m, 5 - 6 h, + 1.200 m

Iniciem aquesta complexa ruta al pàrquing que
hi ha a l'entrada de les gorges de Galamús, si

tuat a quatre quilòmetres al nord de Sant Pau de

Fenollet. Des d'aquí divisem l'ermita troglodita de
Sant Antoni suspesa a la paret de la gorja i que
visitarem en acabar la ruta. Les gorges profundes
i verticals només es poden recórrer amb tècnica
de barranquisme a bé seguint la carretereta talla

da a pic que segueix el seu marge esquerre.
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Nosaltres farem una ruta circular que acabarà

a les gorges. Per començar hem de recular la

07, carretera per la qual hem vingut, durant 1,8
quilòmetres (25 min) fins a trobar en un revolt un

camí ample que surt a la nostra esquerra. Hi ha

marques del GR 36 i un rètol que assenyala el
castell de Peyrapertusa. El camí apte per trac

tors passa per una vinya en una fondalada i tot

seguit esdevé un camí evident. Remuntem una

vall seguint en tot moment els senyals del GR. El

camí envoltat d'alzines canvia de vessant en el

coll de Corbasse de 419 m i tot seguit comença
a guanyar altura fins a arribar a l'allargassat pla
de Brézou a 650 m (1 h 30 min). Quasi a l'extrem

oposat del pla haurem de canviar de direcció i

iniciar la pujada al Pech d'Auroux que tenim a la

nostra esquerra. Si acabem d'arribar al final del

pla ens trobem abocats sobre el serrat del Miech

i veiem proper el cingle sobre el qual s'alça
Peyrapertusa. Reculem per encarar a la nostra

dreta el Sentier Cathare. El camí evident esde

vé costerut, a estones hem d'utilitzar les mans

per superar graonades de roca calcària blanca.

Seguim ara marques grogues i blaves i, mica a

mica, el pla de Brézou es va fent petit. En arribar

a dalt del Pech el camí passa sobre el cingle ro

callós dominant al nord la vall formada de la con

fluència del reis Trebals i Verdouble afluents de

l'Agly i l'aïllat Roc de Sagnes. El camí fa una bai

xada abans d'acostar-se al punt més alt del Pech

d'Auroux, una plana calcària coberta de matoll i

garric. Per sorpresa nostra el camí no passa pel
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cim sinó que segueix cap a ponent passant uns

dos-cents metres més a l'esquerra del punt més
alt. Sense camí clar ens hi podem atansar i coro

nar el Pech d'Auroux de 940 m (3 h). Som al cor

de les Corberes i davant nostre s'alça la capça
lera del riu Agly. Abans de travessar Galamús i,
dominant la vall, destaca la mola rocallosa del
Pech de Bugarach. Tornem al camí i iniciem la
baixada cap a una vall ben boscada que baixa
fins a l'entrada de les gorges. Quan arribem al

fons d'aquesta vall deixem de baixar i comencem

a pujar cap al coll Das Souls. Un pal indicador

assenyala Cubiéres (el poble a l'entrada nord

de la gorja) i Galamús. Sempre dintre un atapeït
bosc d'alzines passem pel coll i comencem a bai
xar pel vessant de la gorja. Un nou pal indicador

assenyala Cubiéres pel camí bo que seguíem
i Galamús per un corriol que baixa ben decidit
i que hem de prendre. Aquest corriol dreturer
baixa a estones mig desdibuixat per un espès
alzinar amb aires de canal montserratina i ens

obliga a agafar-nos als arbres. Finalment fa cap
a un camí més ample, passa al peu d'una tartera
i ens aboca a la carretera D7 just al límit entre

l'Aude i la Catalunya Nord. Tenim el riu i l'aigua
a tocar (4 h 30 min). Seguim l'estreta carretera

cap al sud i ens meravellem de l'espectacularitat
i fondària de les gorges de Galamús. També és
d'admirar el traçat d'aquesta poc transitada car

retera. Quan ja veiem l'aparcament, apareix a la
nostra dreta una escala que, travessant un túnel

Arribant al cim
del Pech d'Auroux

de roca, ens porta a l'ermita de Sant Antoni de
Galamús. Es tracta d'un conjunt format per una

cova amb una font natural, la casa de l'ermità,
un petit bar i botiga de records, un pati central i

l'ermita pròpiament dita que és dintre una cova

lluminosa. t'emplaçament sorprèn, és especta
cular però alhora la senzillesa de les imatges i la

disposició dels elements conviden al recolliment.
Sortim de l'ermita pel cantó oposat al que hem
entrat i en deu minuts fem cap a l'aparcament.

Pech de Bugarach 1.230 m,
1 h 45 min de pujada,
3 h 30 min en total, + 560 m

El Pech de Bugarach a Puig de Bugarag és una

de les muntanyes més característiques del País
Càtar per causa del seu aïllament i pel fet de ser

el cim més alt del conjunt de les Corberes. És fà
cil distingir el seu característic perfil des de bona

part de la plana de Carcassona. Se li atribueixen

estranyes forces tel-lúriques i connexions extra

terrestres. Pot pujar-se per dos vessants dife
rents: des del sud sortint de la carretera D45, tot

seguint una variant de GR 36, per un camí molt

dret i directe a bé des del nord per la seva via

normal com farem nosaltres. Les dues rutes es

poden enllaçar baixant fins al poble de Bugarach
en una volta d'unes 5 hores. Nosaltres iniciem
l'ascensió al coll de Linas situat a 667 m i a quinze
quilòmetres de Sant Pau de Fenollet. Hi arribem
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1. Castell de Peyrapertusa
2. L'ermita de Sant Antoni

a les Gorges de Galamús

3. Castell de Puilaurens

4. Vessant occidental del
cim del Pech de Bugarach,

per on pugem

Croquis País Càtar

24
excursionisrne 377

per la carretera D14 després de travessar les gor
ges de Galamús i un cop a Cubiéres sur Cinoble

trenquem a l'esquerra direcció al poble de Buga
rach. El coll de Linas es troba uns cinc quilòmetres
abans d'arribar-hi. El camí ben assenyalat encara

amb força el pollegó més oriental d'aquesta mola

que al seu torn ens tapa el vertader cim. Després
fa un marcat gir a la dreta, cap a ponent per se

guir pujant dintre una fageda alhora que segueix
la base del Pech apropant-se al seu pollegó més
occidental la Pique Grosse, que de fet és el cim

que es percep des del poble de Bugarach. Se

guim marques de pintura groga, sortim a un prat i

girem al sud per tot seguit tornar a entrar al bosc
i seguir cap a l'oest. A partir de la cota 800 m el
camí gira de nou cap al sud per apropar-se a la

base de la paret calcària de la Pique Grosse. En

BUGARACH t f;6�ir��\S
.......

......
�. Pech de
u'''

.. Bugarach
.6. (1.230 m)
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arribar-hi un nou pal indicador marca "Sommet du
Pech" (cim del Pech). Un camí surt en direcció
contrària cap a la base de la Pique, però ens hi

atansem i descobrim que per assolir aquest cim
caldria dur material d'escalada. Tornem al pal,
girem al sud-est i per una sèrie de ziga-zagues
fem cap a un coll a la cota 1.078 m des d'on per
fi podem veure el vertader cim d'aquesta mola de
roca. Darrere nostre queda el poble de Bugarach.
El camí cap al cim és evident: remunta una nova

espatlla rocallosa que desemboca en un prat her

bat. Força excursionistes francesos s'hi aturen
a fer un mos. Finalment encarem al sud la base

d'un parell de pollegons de roca que precedeixen
al cim principal. La darrera pujada és la més forta
i demana precaució. El cim de 1.230 m (1 h 45

min) és marcat per una petita fita de pedres. A

LA VILLASE
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l'est destaca el proper Pech d'Auroux i el Roc de

Sagnes i al sud els Pirineus amb el Canigó en

primer terme. Tornarem desfent camí.

Puilaurens, Peyrapertusa
i Queribus
Seria una llàstima visitar la zona i no visitar el

màxim reclam turístic del País Càtar: els castells.

Prop de Sant Pau n'hi ha tres dels més especta
culars que a més demanen una petita caminada.

Puilaurens, en català Puillorenç, es troba enlairat
de forma increïble sobre un pollegó de roca da
munt del poble de Lapradelle, disset quilòmetres
a l'oest de Sant Pau de Fenollet, ja dintre el de

partament de l'Aude. Vist de lluny el seu recinte
forma una corona al capdamunt de la muntanya
on es troba. La visita ens revela amb quin enginy
fou construït per resistir tot l'assalt. La porta prin
cipal es troba al capdamunt d'un vessant ben dret
on per força el camí fa ziga-zagues i és fàcilment
defensat des de dues torres semicirculars del
castell. EI1209 va caure davant el setge de Simó
de Monfort. Més tard, a la caiguda de Montsegur,
va acollir als qui en fugien. Pel tractat de Corbeil
va quedar dintre França i hagué de protegir la

frontera amb Catalunya.

Peyrapertusa no és un castell, és un poble sencer

construït al llarg d'una carena calcària penjat so

bre l'abisme. És protegit per una imposant arqui
tectura de muralles, torres i una torre de l'home

natge. De l'aparcament i taquilla a l'entrada tenim
un quart d'hora a peu. La seva aparent inexpugna
bilitat féu que el senyor del castell no es preparés
per un eventual setge. Així el novembre de 1240

quan els exèrcits francesos l'assetjaren resistí no

més tres dies abans de signar la rendició. Seguí
en servei fins a la Revolució Francesa del 1789.

4

Queribús es troba a onze quilòmetres a l'est de
Sant Pau de Fenollet sobre el poble de Maury i a

tan sols sis quilòmetres al sud-est de Peyraper
tusa. Es tracta d'un castell massís i elegant a la

vegada. Està plantat sobre una roca calcària a

cavall de la Fenolleda, que domina i l'Aude. És
una construcció colossal de muralles i escales
coronada per una sòlida i gran única torre. Un
castell majestuós. El 1225 va resistir el setge
de les tropes del rei francès Lluís IX (Sant Lluís)
Trenta anys més tard amb Puilaurens foren els
darrers bastions on es refugiaren els càtars. El

1255 Queribús caigué finalment a causa d'una

traïció d'un company d'armes del senyor del cas

tell Chalbert de Barberà. Què en va ser dels dar
rers càtars? La resposta resta un misteri que la
història no ha pogut resoldre.

DADES PRÀCTIQUES:

Cartografia:
IGN Top 25 a escala 1:25.000. Full 24470T Tuchan.
Massif des Corbières, per la primera excursió, Queribús i Peirapertusa.
Full 23470TQuillan. Alet-les-bains, pel Pech de Bugarach.
Per a una visió del conjunt és pràctic el mapa Pyrenees Nº9
Le Sentier Cathare a escala 1 :55.000 de Rando éditions.

Bibilografia:
Randonnées en Pays Cathare de Jaques Jolfre, Rando éditions.

Vos 30 itinéraires dans l'Aude dins la col-teccíó Label Rando.
De Béatrice Chupin i Hervé François. Rando éditions.
A Sant Pau de Fenollet:
- Pel càmping: www.camping-agly.com/es/.
- Pels esports d'aventura: www.oxygen-aventure.com
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Descoberta boscos endins

Boscos: per què són on són i
trobem el que hi trobem?

Orígens de la flora actual als Països Catalans
La Mediterrània occidental ha estat en el passat sotmesa a grans
variacions de clima i vegetació unides a marcades variacions del

nivell del mar. Fa uns 15 milions d'anys (en el miocè mig) el cli

ma del Mediterrani era molt més càlid i humit que l'actual amb

predominança de boscos subtropicals en cotes baixes, laurisilves
en els vessants més humits i una representació minúscula d'es

pècies escleroñl-les (alzines) relegades als vessants més càlids i

rocallosos de les muntanyes. Però cap al final del miocè (fa entre

6,5 i 5 milions d'anys) esdevingué un canvi cabdal al Mediterrani

occidental. Les plaques africana i ibèrica arribaren al contacte en

superfície deixant el mar Mediterrani totalment aïllat de l'oceà At

làntic. Llavors Europa i Àfrica restaren unides a través del que lla

vors era la Península Ibèrica durant 1 o 2 milions d'anys. Aquest
fenomen sumat a un augment de l'aridesa provocà una dràstica

evaporació que en alguns moments va portar al Mediterrani a una

dessecació parcial.

La conseqüència d'aquests fenòmens fou el canvi o ampliació,
mitjançant la colonització, de l'àrea de distribució de les espècies
vegetals existents. Vet aquí la importància del descens del nivell
de les aigües ja que va permetre la migració directa de plantes
entre punts anteriorment aïllats. En trobar-se la península (i les

aleshores no-illes Balears) en un zona important de pas entre

Àfrica i Europa, es va veure enriquida, conforme el clima ana

va canviant, per plantes estepàries, termòfiles, xeròfiles, oròfiles

o boreoalpines, entre d'altres. La complexitat del relleu creava

10m.a.

Abans, durant i després de la col·lisió de les plaques africana i ibèrica que
va provocar t'aïllament del mar Mediterrani. t'àrea tramada representa la

superfície de les terres emergides. Font: Weijermars, 1988
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Fulla i fruit d'arboç (Arbutus unedo): una de les escasses espècies de
laurisilva que viuen al Mediterrani.

diversitat de medis on aquestes noves espècies pogueren pros

perar i romandre en el que avui són els Països Catalans i en ge
neral en tota la Península Ibèrica tot i les variacions climàtiques
esdevingudes d'aleshores ençà.

El començament del pliocè (fa entre 4,5 i 5 milions d'anys) ve

marcat per l'obertura de l'estret de Gibraltar amb la conseqüent
inundació del Mediterrani i per tant l'aïllament de les flores d'Àfri
ca, Península Ibèrica i illes Balears, iniciant-se un període de di
ferenciació gradual. Existeixen, però, moltes espècies comunes

ja que aquest aïllament és relativament recent.

En els darrers 1,7 milions d'anys, es produïren fins a 17 glacia
cions que empobriren la flora de gran part d'Europa. Aquestes
propiciaren l'arribada a les nostres contrades, d'algunes espècies
alpines i boreals, que durant períodes interglacials desapareixien
de la plana per sobreviure en les muntanyes més elevades. En
canvi en períodes càlids plantes termòfiles ocupaven l'espai dei
xat per les anteriors mentre que durant les glaciacions romanien
en "refugis" amb condicions favorables d'insolació o temperatura,
o be adquirien resistència al fred com és el cas de moltes de les

espècies de clima mediterrani actuals.

També cal tenir en compte que l'afectació de les glaciacions
al sud dels Pirineus fou només parcial, de manera que es va

conservar una gran diversitat vegetal. Simultàniament, però, la
diversitat orogràfica i geològica unit als canvis climàtics, va afa
vorir el desenvolupament de noves espècies i subespècies per

adaptació o deriva genètica de les petites poblacions que ana

ven quedant aïllades.

Distribució dels boscos

Hem conclòs que la enorme varietat vegetal present avui al ter

ritori és relativament recent, originada i diferenciada des de les

darreres fases del terciari, però sobretot a partir de l'adaptació
als successius canvis climàtics esdevinguts al planeta des de fa

1,8 milions d'anys (glaciacions i períodes més càlids, anomenats

interglacials, del quaternari).



per Josep A. Uroz

Tots hi estem d'acord doncs, que el resultat d'aquesta evolució és

present arreu, però és en el bosc on es fa ben evident.

En moure-us pel territori català, peninsular, o fins i tot a una escala

major, haureu observat que la distribució de la vegetació no és a

l'atzar. El mateix passa en massissos elevats com poden ser els
Pirineus o Montseny, on es fa evident que la presència en un in
dret i no en un altre de les diferents espècies vegetals respon a un

patró. Però, per què passa això? Us ho intentaré explicar... vejam.

Tots hem pogut observar algun cop, al aproximar-nos a les munta

nyes, que existeix un cert ordre, llevat d'indrets on la mà de l'home
ha intervingut per modificar els boscos, substituint les espècies au

tòctones per altres d'al-lòctones (foranies). A cota baixa abunden
les alzines mentre que no en trobem d'avets. El bedoll, el faig o

l'auró blanc els veurem sempre en cotes molt més elevades que el

pi blanc, la figuera o l'ullastre. Encara més amunt no trobarem cap
dels arbres esmentats, en tot cas neret i pins negres. Si continuem

pujant, deixarem enrere tota vegetació arbòria, ja que en aquestes
contrades només hi sobreviu la vegetació de prat alpí. Si la munta

nya és prou elevada, la vegetació desapareix i només trobem roca

i congestes de neu on la vida només és visible en forma de líquens.

Per aquesta raó es va establir una classificació atenent al tipus
de paisatge que hom pot observar en funció de l'altitud, també
anomenats estatges o zones altitudinals. Cadascuna d'aquestes
franges compta, "a priori", amb unes condicions ambientals prò
pies i, en conseqüència, amb un paisatge vegetal propi. Dic "a

priori" perquè aquest principi no es compleix de forma rigorosa,
diferenciant netament el límit entre un estatge i un altre, però sí

que, en general, s'aproxima a la realitat.

El factor més important per ordenar la vegetació en un ambient
natural és, sense cap dubte, el clima. Quan ascendim per una

muntanya observem que generalment l'ambient esdevé cada cop
més fred i humit, és a dir, anem travessant franges amb climes

- PI roig tortosí

- Fageda pobra

- Roure de fulla gran

D Avetosa D Alzinar muntanyenc

- Pratsalplns - Avellanosa - Roure velencê

- Aoure pènol c=J Alzinar tlplc - Roure martinenc

D Carrascar D Sureda - Uentiscle I margalló

D Pi negre - Fageda rica D Garric i arçot
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Representació esquemàtica del tipus de bosc que, a grans trets, trobem
a Catalunya, en funció de l'altitud i del caràcter sec/humit - càlid/fred del
vessant. Font: Masclans, F (1 958). Guia per a conèixer e/s arbres, Barcelona:
Flor del vent edicions. (Modificat).

www.naturepolitan.com
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_ Bosques de coníferas

� Estepas con arbolado disperso
_ Bosque mixto planocaducifolio
Wîtt1 Vegetación mediterránea

Hipòtesi de la distribució de la vegetació en el màxim würmiense (darrera glacia
ció de l'holocè. Font: Los bosques ibericos, (1998), Planeta, diversos autors.

diferents. Aquesta sèrie de climes es correspon, de forma molt

aproximada, a la que observem si, en lloc d'ascendir, ens despla
cem cap el nord fins arribar a les regions àrtiques, de manera que
podem comprovar com els diferents estatges de vegetació que se

succeeixen en pujar muntanya amunt, es repeteixen, de manera

prou aproximada, quan anem cap al nord.

Així doncs unes desenes de metres d'ascensió poden equivaldre
a un centenar de quilòmetres de desplaçament cap al nord.

Els diferents paisatges vegetals s'estableixen en aquells indrets
on el clima els és propici per desenvolupar-se i reproduir-se. Dit
d'altra manera: s'ordenen. Així observem com a la plana i munta

nyes mediterrànies poc elevades el paisatge està format per es

pècies mediterrànies. Per sobre d'aquesta franja es van succeint,
en ordre ascendent, diferents paisatges propis de l'Europa central

i boreal, formats per espècies que tenen la seva "ubicació natural"

al centre i nord d'Europa.

Ara bé, la cosa no és sempre tant evident ja que sovint, en territoris

accidentats, es troben àrees relativament petites que, a causa del
relleu abrupte o orientació del vessant o de la vall, posseeixen un

clima local diferent del que teòricament els correspon per altitud o

latitud. És en aquests indrets on es produeix aquesta "anomalia",
on apareixen plantes que, en teoria, els correspondria viure en

altres estatges altitudinals.

La complexitat de relleu i diversitat climàtica de Catalunya fa que
aquest fenomen, en principi anòmal, sigui molt present arreu del
territori. La Fageda d'en Jordà i del Parc Natural dels Ports o l'Ave
teda del Montseny en són clars exemples.

Espero que hagueu trobat prou interessant aquesta sèrie d'arti
cles "Boscos endins" i retrobar-vos ben aviat. .. potser pel bosc.
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Emile Belloc
El vuitè de la Plèiade Monel Canales

egons la mitologia grega les Plèiades eren set nimfes filles d'Aties

i Plèione. Des de l'antiguitat el terme s'ha anat utilitzant per refe

rir-se a un grup de set escriptors a poetes especialment brillants.

Tanmateix, l'historiador Henri Beraldi, en el seu llibre Cent ans aux

Pyrénées, introduí el terme Plèiade dels Pirineus per referir-se

al grup de set pirineistes que, durant la sego
na meitat del segle XIX, realitzaren l'exploració
sistemàtica dels cims i les valls pirinenques. El

grup estava format per Henry Russell, Alphonse
Lequeutre, Paul Édouard Wallon, Franz Schra

der, Maurice Gourdon, Aymar de Saint Saud i

Ferdinand Prudent. Tanmateix, malgrat que ha

vien de ser set, Beraldi hi afegí el que ell consi

derava com l'home dels llacs del Pirineu, que va

descriure com una persona sàvia, modesta i afa

ble. Émile Belloc (Tolosa de Llenguadoc, 1841-

1914) va ser un naturalista i toponimista francès.

Establert a Paris com a oficial del ministeri d'ins

trucció publica, realitzà nombroses missions ci

entífiques, publicant alguns llibres i nombrosos

articles en àmbits tan diversos com la hidrologia,
la glaciologia, la botànica i la toponímia, preferentment del Pirineu.

Així, cartografià un gran nombre de llacs, com els d'Oô, Caillauas,
Clarabide, molts del massís de Néouvielle, etc. Aquesta tasca la

realitzava amb una senzilla canoa i una sonda de la seva invenció

anomenada sonda Belloc. Aquesta consistia en un cable rnetàl-lic

i un quadrant graduat, per llegir les fondàries, que fou utilitzada per
molts limnòlegs i oceanògrafs. Entre el 1897 i el 1900 realitzà tot

un seguit d'experiments per veure on anava a parar el corrent d'ai

gua que s'escola pel Forau dels Aigualluts. La rudimentària tèc

nica que utilitzà el feren concloure erròniament

que l'aigua se'n anava al riu Ésera. Finalment,
el 1931 l'espeleòleg Norbert Casteret demostrà

que el curs ressorgia als Uelhs deth Joèu i, per
tant, a la conca de la Garona. En el camp de

la toponímia els seus coneixements de l'occità li

foren molt útils per restablir i donar sentit a molts

topònims que s'havien anant malmetent per tra

duccions al francès a transcripcions incorrectes.

Destaquen els treballs sobre els noms de lloc

de la França meridional i els Pirineus. Així, per

exemple, aconseguí que a França s'imposés el

topònim Aneto enlloc de Néthou. En el camp de

la botànica realitzà estudis sobre algues unicel

lulars (diatomees) dels llacs de les zones de

Luchon i Pirineus centrals, i també de la costa

occidental del Marroc. Membre del Club Alpí Francès, també fou
un gran bibliòfil, fotògraf i un excel-lent intèrpret de violi. El pic de

Belloc (3.008 m), les puntes Belloc Central (3.006 m) i Sur (3.007) i

el llac de Belloc, prop del pic dels Spijeoles, ens el recorden.

Guineu roja
Família: Cànids

Espècie: Vulpes vulpes Uuís Catasús

Les guineus, raboses a guilles són ma

mífers de la família dels cànids. La més

abundant és la guineu roja que habita la

major part de d'Amèrica del Nord i d'Eu

ràsia, el sud d'Austràlia i alguns indrets

a l'Àfrica del Nord. A Austràlia la guineu
és una espècie introduïda durant el segle
XIX, per la caça recreativa de guineus. A

les regions boreals de l'Amèrica del Nord

la guineu és autòctona, mentre que a les

zones temperades és un híbrid entre la

guineu europea i la població nativa.

És un animal de musell fi, orelles punxe

gudes, cap triangular, cos esvelt, pelatge
suau i espessa cua. Solen pesar entre 3

i 11 kg i mesurar fins a 86 centímetres de

llarg amb una cua de 30 a 55 cm. La seva

pell predominantment és de color vermell

marró, amb el ventre blanc, les puntes
de les orelles i les potes de color negre i
una cua peluda amb la punta blanca. Els

ulls de les guineus són d'un color daurat
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a groc i tenen unes pupil-les amb un tall

vertical, similar al deis gats.

Viu gairebé en qualsevol tipus d'hàbitat

des de praderies i sotabosc fins a boscos.

Fins i tot ha esdevingut habitual en ambi
ents urbans.

Les guineus són carnívores i s'alimenten
d'invertebrats i de petits mamífers, però

també mengen vegetals i fruites. En ambi

ents urbans busquen aliment en les deixa

lles. A diferència de molts cànids les gui
neus són caçadores solitaries. Són molt
hàbils i ràpides: poden arribar a velocitats
de fins a 70 km/h. El folklore occidental as

socia la guineu amb l'astúcia. Les guineus
acostumen a ser molt geloses amb el seu

menjar i no el volen compartir. En períodes
d'abundància enterren el menjar que els

hi sobre en forats poc profunds per poder
accedir-hi més tard. Les guineus solen

ser territorials i marquen els seus territoris
amb una glàndula olorosa que té al cos

tat de la cua. La substància que segrega
aquesta glàndula està composta per tioles
i tioacetats, molt semblants als produïts
per les mofetes.

,

Una varietat de la guineu roja és la guilla
argentada. La seva pell de colors grisosos
és molt apreciada en pelleteria i fa temps
que es crien en granges.



- RETAllS DE
Roger Frison-Roche

L'alpinista escriptor Eduard Soler

Roger Joseph Fernand Frison-Roche,
nascut a París el 10 de febrer de 1906
i mort a Chamonix el 17 de desembre
de 1999, fou un alpinista polifacètic com

n'hi ha pocs. Periodista de professió, les
estades adolescents durant la Primera
Guerra Mundial a la vila francesa de Be

aufort-sur-Doron, al departament de Sa
voia d'on era originària la seva família, li

despertaren de ben jove la passió per la

muntanya. Als 17 anys s'instal-tà a Cha

monix, des d'on portà a terme una car

rera sense precedents. Més en-

llà de l'alpinisme, practicà tots

els esports d'hivern (esquí, salt,
bobsleigh, luge, skijoring ... ),
equitació, natació, fou secreta
ri dels primers Jocs Olímpics
d'Hivern a Chamonix el 1924,
monitor d'escalada i d'esquí,
guia de muntanya, director de

cinema, escriptor i explorador,
entre moltes altres activitats.

tobiografia (hyperlink: http://fr.wikipedia.
org/wiki/Le_Versant_du_soleilo Le Ver
sant du soleil). Le versant du soleil, el
15 d'agost de 1992 fou distingit amb el

títol de comandant de la Legió d'Honor,
i a finals de 1999 morí a Chamonix, on

roman enterrat al peu de les seves esti
mades muntanyes.

Però si per alguna cosa és conegut i

recordat Roger Frison-Roche, a part
de la seva trajectòria com a alpinista, ja

història d'amor, la que manté el prota
gonista amb la muntanya i una dona,
explicada amb un llenguatge sense arti
ficis, planer i directe, però alhora carre

gat d'emoció i tendresa. La història dels

protagonistes s'estén en dos lliuraments
més, Esquerda a la gelera i Retorn a la

muntanya, que tot i ser molt correctes,
no arriben a tenir la força i la passió de
la primera. Es dóna la circumstància
que El primer de la cordada fou escrit
a Algèria per encàrrec del diari per al

qual treballava Frison-Roche, i

concebut inicialment com una

novel-la per entregues a distri
buir amb el rotatiu.

Casat el 1928 amb Marguerite
Landot, de qui mai se'n separà,
la vida més enllà de Chamonix
el portà fins al Sàhara en la
seva primera gran expedició, el

1938 marxà amb tota la seva fa
mília a Algèria on treballà com

a periodista de La Dépêche al

gérienne, fins que el 1942 fou
destinat com a corresponsal de

guerra al front de Tunísia, on fou

agafat presoner per les tropes
alemanyes i deportat a la presó
de Nàpols. Condemnat a mort

per la Gestapo, tornà a Fran

ça passant per les presons de
Fresnes i Vichy, on aconseguí
els papers per retornar a Cha
monix gràcies a la influència
d'un conegut seu. Ocupada Chamonix

per les tropes italianes, i posteriorment
per l'exèrcit alemany, Frison-Roche vis

qué uns anys en la clandestinitat fins

que un cop acabada la guerra tornà a

Algèria. D'es d'aquí continuà les explo
racions pel desert fins que uns anys
més tard fou cridat per l'altra gran pas
sió: el nord. EI1956 viatjà a Lapònia, per
tornar quatre anys més tard a Chamo
nix i construir la que seria la seva resi
dència definitiva. Entre els anys 1966 i

1969 realitzà les últimes expedicions al

nord, en aquest cas pels Estats Units i
el Canadà. El 1981 publicà la seva au-

prou important per ella mateixa, és per
haver estat el primer i més gran escrip
tor de literatura de muntanya de tots els

temps. Del gran nombre d'obres publi
cades, més de trenta, en sobresurt una

trilogia única formada pels títols Premier
de cordée (1941), La grande crevasse

(1948) i Retour à la montagne (1957).
Traduït a una gran quantitat d'idiomes i
amb més d'un milió d'exemplars venuts,
El primer de la cordada ha esdevingut
el llibre de capçalera d'alpinistes joves i

veterans, de generacions i generacions
d'enamorats de la muntanya en gene
ral, als quals ha captivat amb una gran

t'arqurnent d'El primer de la
cordada és senzill i previsible.
Situada l'acció al Chamonix
dels anys 20 del segle passat,
un guia veterà mor a la paret
del Dru, i el seu fill, aspirant a

guia, s'encarrega del rescat del
cos durant el qual pateix un ac

cident. Mentre es recupera de
les ferides, comença la seva

lluita personal per arribar a ser

un gran alpinista i fer els mèrits
suficients per poder entrar al
cos deis guies de Chamonix,
tot això ensucrat amb la relació
amorosa que manté amb una

dona jove de la vall igualment
apassionada per la muntanya.
El més important i captivador
de la novel-la, però, és la des

cripció del paisatge, de les ru

tes, del material, de la tècnica,
de les sensacions, dels motius
i els perquès de l'alpinisme; les

alegries i les tristeses d'una ma-

nera d'entendre la vida que va

més enllà de l'activitat purament espor
tiva, i que ningú com un alpinista podria
descriure millor.

En definitiva, el protagonista d'aquesta
trilogia, és en el fons el mateix Roger
Frisan-Rache, aquell qui fou el primer
guia de Chamonix que no era fill de la
vall i que acabà sent el president de tots
els guies, l'alpinista, el viatger, l'explora
dar... El que va escriure no és més que
allò que havia viscut, allò que coneixia
de primera mà, i que el seu afany divul

gador el va portar a voler-ho compartir
amb tots nosaltres.
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III Jornada tècnica UEC l'alpinisme a debat

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Lloc: UEC de Sants c. Jocs Florals,
núm. - Barcelona.

Dia: Dissabte 23 de novembre 2013

Objectiu: Intercanviar i difondre conei
xements de les millors pràctiques d'alta

muntanya als que practiquen l'alpinis
me, per directius i practicants joves
i adults. AI llarg de la jornada s'emfa
sitzarà: el paper de I'alpnisme en totes

les seves modalitats, Himalayisme,
Escalada, Esqui de muntanya, formes
i estils d'aquest esport, la normativa

relacionada amb protecció del medi, fi

nalment, s'intercanviaran experiències
formatives i de bones practiques.

Adreçat: A joves, adults i veterans que
practiquen l'alpinisme, en qualsevol de
les seves modalitats, que estan o han

estat actius en entitats excursionistes.

PROGRAMA

9:00 h. - Registre.

9:30 h. - Lliurament Gran Premi UEC
2013: Representant i Pere Sauret, Pre
sident UEC. Agrupació Esportiva.

9:45 h. - Obertura de la Jornada:

Sr. Miquel Guillamot, Presidenta de la
UEC de Sants Sr. Pere Sauret, Presi

dent de la UEC Agrupació Esportiva Sr.
Joan Garrigós, President de la FEDME

Sra Maite Fandos, Tinent Alcalde de

l'Ajuntament de Barceloona.

10:30 h. - Primera sessió: Exit i Fracas

en l'esport de l'Alpinisme.

Coordinador de taula: Jesús Morales
President de la UEC de Horta.

· La psicòlogia aplicada als esports de

muntanya. Sra. Grace Puertas, Psicòlo

ga i escaladora.

· Exit o fracas en una expedició Sr. Os
car Cadiach.

12.00 h. - Pausa, cafè.

12:30 h. - Segona sessió: Limits de l'ac

tivitat.

Coordinador de taula: Montse Jover de
la UEC de Barcelona.

· Obertura de noves vies, traçats en

nous indrets Sr Jordi Pons President

Honorari de la UIAA.

La Unió Excursionista de Catalunya, ORDRE DEL DIA

Agrupació Esportiva, convoca als so

cis a l'Assemblea General Extraordi

nària (Consell General Extraordinari)
que tindrà lloc el proper dissabte dia 14

de Desembre, a les 9,30 h. del matí en

primera convocatòria i a les 10 h. en se

gona convocatòria, a la UEC de Gràcia,
carrer Encarnació, 131 - 133 de Barce

lona, amb el següent
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1. Obertura de l'Assemblea a càrrec del
President

2. Relació de socis presents

3. Lectura i aprovació, se s'escau, de
l'acta anterior

4. Situació estat de comptes

5. Presentació i aprovació, si s'escau,
del Pressupostpel2014

· Canvis generacionals: Presentació del

documental Els Pirates Sr Joan Altimira,
"Araña".

· Estils d'escalada Sr. Pere Lloveras,
Grillem Arias.

14:00 h. - Dinar fred.

15:30 h.- Tercera sessió: L'Entrena

ment, la formació dels esports d'alta

muntanya. Coordinador de taula: Mano

lo Navarro, Vice president de la UEC de
Tortosa.

· Equi de tecnificació d'esquí de munta

nya Sr Jordi Canals. Director ETEM de

la FEEC.

· La formació d'alta muntanya Sr. Con

rad Lopez escola ECAM.

· Les noves tendencies i modalitats d'al

ta muntanya Sr.Llius Giner Director Tèc

nic de la FEDME.

17:00 h. - Conclusions i cloenda de la II

Jornada Tècnica de la UEC.

A càrrec de Ramon de Ros, Vocal de

Muntanya UEC de Horta i Pere Sauret,
President UEC Agrupació.

6. Situació Revista Butlletí, butlletí

electrònic

7. Situació refugis
8. Presentació i aprovació, si s'escau, del
acord amb altres entitats

9. Prec i preguntes

Montserrat Argemi i Escolà
Secretaria

Pere Sauret i Manén
President



Catalunya
Agrupació Esportiva

tècnics esportius,
expedicions.

II Jocs Florals, 51-53 II 08Q¡ftBarceloAa
SAME sants' 50 anys www.uecsants.orgwww.uec.cat

Orientacions gramaticals

Revisant textos ens adonem que un

dels errors més freqüents és en l'ús del
connector que.

Quan hem d'utilitzar que a què? Quan
es tracta d'una interrogació, directa a in

directa, es fa servir la forma amb accent

equivalent a "quina cosa".

Ex.: Per què vols anar al cine?

No sabem per què ho vol.

S'escriu la conjunció perquè junt en la

resta de casos.

que, respectivament. Si no es pot fer el
canvi, convé fer servir el qual, la qual,
els quals, les quals.

Ex.: El que vaig a dir és mentida.

Allò que vaig a dir és mentida.

El document al qual es fa referència.

La noia amb la qual sorties.

Bé, esperem que us haguem aclarit al

guna cosa, si no, ja sabeu que ens po
deu trobar a l'adreça: excursionisme_
uec@yahoo.es

Ex.: No m'agrada anar a comprar per
què gasto massa.

Si comences a buscar el perquè de
les coses no acabaràs mai.

Ex.: Què demanem al món?

No sabem què volen aquesta gent.

Però s'ha d'anar amb compte quan
aquest que no fa per si sol pregunta i no

el podem canviar per "quina cosa".

Ex.: Que em pot dir quina hora és?

Quan hem d'escriure per què a per
què? S'escriu separat en les interroga
cions directes a indirectes.

Sovint s'utilitzen malament les formes
el que i el qual; la que i la qual, etc.
Una manera pràctica de saber quan
correspon de fer servir cadascuna és

pensar que les formes el que, la que,
els que, les que són correctes quan
les podem canviar per aquell que a allò

que, aquella que, aquells que, aquelles

amb la col-lcboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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Vèrtic a:

Equipem els
teus somnis

La botiga on line
www.verticoutdoor.com
Trailrunning . trekking· viatges· escalada· boulder· barrancs· caiac· llibreria· esquí de muntanya· freeride . lloguers.

www.verticoutdoor.com

OOvèrtic
Barcelona Sabadell Manresa
CI Rocafort, 135

I
Otra de Barcelona, 19-21

I
CI Carrasco i Formi9uera, 33

Tel: 93 511 6676 Tel: 93 745 03 69 Tel: 93 877 40 42

verticbcn@Verticoutdoor,com vertlcsbdêverticoutdoor.corn vertcrrrsëvertccctcccccon

¿EXTRA DESCUENTO?
+ una powerball

X-Beam de regall

IIEYE
DEFINITION
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A
Sant Julià del Mont 907 m i puig Sacreu 769 m

Garrotxa
- Horari: de 3 h a 3 h 30 min.

- Desnivell: + 510 m sumant els dos cims.

- Dificultat: només pot resultar confús trobar l'inici de l'itinerari.

- Època: tot l'any, a l'estiu pot ser calorós i no hi ha aigua en el

recorregut.
- Cartografia: Garrotxa Zona Volcànica Parc Natural. Esc. 1 :25.000.

Editorial Alpina.
- Bibliografia: Excursions matinals des de Santa Pau de Joaquim
Agustí i Josep Agustí. Guies dels Llibres de Batet.

- Accés: cal anar a Santa Pau, carretera GI-324 que uneix Olot amb

Banyoles. A Santa Pau, prenem el primer trencall a l'esquerra que
porta a l'església de Sant Martí. En arribar a una cruïlla prop del nucli

de masos de Can Mascou no hem de seguir recte, sinó que tren

quem a l'esquerra i, a tocar de la primera casa d'aquest nucli, prenem
a mà dreta una pista asfaltada. Un quilòmetre més enllà al mig d'un

gran revolt trobem un nou trencall cap al nord on deixem el cotxe.

- Descripció: Proposem un itinerari circular per descobrir Sant Ju

lià del Mont un petit massís de cingles rogencs i espessos alzinars

que domina al nord la vall de Santa Pau. Del trencall surten tres

pistes i prenem la del mig a la masia de l'Aulet que deixarem a la

nostra esquerra. Darrere seu arrenca el camí de pujada pel vessant

nord de la muntanya. Arribem a la carena de la muntanya al coll Sa-

San Martin de la Val d'Onsera

Hoya de Huesca - Serra de Guara
- Horari: 4 h 30 min a 5 h.

- Desnivell: 550 m de desnivell acumulat.

- Dificultat: la baixada a l'ermita és sobre roca, cal atenció després
de pluges.
- Època: tot l'any però, la tardor i la primavera, poden ser les millors

èpoques.
- Cartografia: Sierra y cañones de Guara. Ese. 1:40.000. Editorial

Alpina.
- Bibliografia: Sierra de Guara. Guia Alpina. Ed. Alpina.
- Accés: per la carretera N-240, 6 km abans d'Osca prenem al nord
la HU-330 cap a Loporzano i seguim fins a Barluenga. Allí prenem
la HU-V-3302 fins a San Julián de Banzo. A la sortida d'un revolt

molt marcat en el tram de carretera que uneix els dos nuclis d'aquest
poble prenem una pista i tot seguit un trencall a la dreta que porta,
800 metres més enllà, a l'aparcament. A les cruïlles hi ha rètols que
indiquen San Martín.

- Descripció: L.:ermita de San Martín de la Val d'Onsera amagada a

la capçalera d'un barranc sota impressionants cingles és un dels ra

cons més màgics i encisadors de la serra de Guara. De l'aparcament,
a 775 m, podem admirar a l'oest les dues moles que conformen el

Salto de Roldan. Sortim cap al nord per un camí en lleuger descens

que ens porta al llit del barranc de San Martín. No hi ha arbres no

més matolls per totes bandes. Un cop al barranc el camísegueix per'
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trapa a 750 m (1 h). Un pal indicador ens fa

girar cap a l'oest. Travessem una pista però
al cap d'uns 250 metres el camí ens hi abo

ca de nou. Tot seguit trobem en una clariana

entre alzines el vèrtex geodèsic que marca

el punt més alt del massís de 907 m (1 h

30 min). Les alzines tapen les vistes però
hi trobem petits pessebres d'entitats excur

sionistes gironines. Seguint cap al nord tro

bem les runes de l'antic monestir benedictí
de Sant Julià del Mont que data del segle
IX. És una sola nau amb absis semicircular,
una sagristia annexa i una casa separada
en bon estat. El campanar consolidat fa poc,
i amb una bona escala, ofereix les millors

vistes possibles. Abasten a l'oest el golf de

Roses, al nord el Canigó i l'alta Garrotxa i

al sud tota la zona volcànica. Abandonem
el cim per un camí que encara el nord i que
decanta ràpidament cap al sud-oest tot per
dent altura. El seguim avall un centenar de

metres per passar pel vessant nord del puig
d'en Bardissa. Tornem de nou a la pista i

fem cap al coll de Boixedes una important
cruïlla de camins a 666 m des d'on baixarem

més tard. Abans, però, seguim la pista cent

metres més cap a ponent i encarem un cor

riol que s'enfila per la carena fins al cim puig

Sacreu de 769 m (2 h 30 min). Allí trobem

la bonica església romànica de Sant Abdó i

Sant Senen. És petita, d'una sola nau amb

una espadanya afegida fa pocs anys. Del

cim tornem al coll de Boixedes i prenem cap
al sud un antic camí de carro força malmès

que ens uns 35 minuts ens porta a la masia

habitada de la Boixeda. Cinc minuts més

enllà arribem a la cruïlla on tenim el cotxe.

Pasqual Garriga i Martí

un llit de còdols. En un tram difícil el camí

surt del llit passa pel cantó esquerra però
acaba tornant-hi més endavant. Es camina

bé i les parets són cada cop més altes i tan

cades. Hem d'anar a l'aguait de no perdre
un trencall assenyalat amb un rètol que ens

treu del barranc de Sant Martín i continua

pujant per una vall. AI cap d'una hora pas
sem per sota una roca que tanca el barranc,
és la Puerta del Cierzo. El camí s'eixampla i

10 minuts més enllà trobem un trencall a la

dreta que no prenem. Seguim pujant entre

alzines fins a un nou trencall on farem cap a

la baixada per la senda de los Burros. Pre

nem el camí de l'esquerra que ens atansa

a la base d'una paret de conglomerat on

finalment trobem el tram més característic

d'aquesta ruta: el Paso de la Viñeta (1 h15
min - 1 h 30 min). És un camí equipat amb
cablés d'acer i velles baranes de ferro que
supera un cingle de 40 metres i ens deixa

al coll de San Salvador a 1.140 m. El coll

s'alça sobre la capçalera del barranc de San

Martín dominat per impressionants parets
de conglomerat plenes de nius de voltors i

d'altres rapinyaires que ens sobrevolen. Un

lloc corprenedor i fantàstic al qual ens hem
d'endinsar per un corriol evident que baixa

decidit pel barranc. Atenció a les relliscades
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a si és mullat! En 20 minuts ens

trobem de nou amb força vegeta
ció aillit del barranc. El remuntem

un altre quart d'hora fins a arribar,
passat un salt d'aigua, a l'ermita

de San Martin de la Val Onsera

(1.000 m, 2 h - 2 h 30 min). És un

lloc remot, amagat, humit i ferés

tec que convida al recolliment. El

cos principal és una grandiosa
balma tapiada. Davant seu un pe
tit pati i un edifici annex amb una

campana. Si no portem cordes

haurem de tornar a pujar al coll de

San Salvador. Un cop allí podem
baixar el Paso de la Viñeta però
un rètol ens assenyala un camí al

nord, la senda de los Burros que

simplement baixa més planera
ment tot fent una petita volta per
la capçalera de la vall on ens tro

bem. Val la pena seguir-la per la

visió global que dóna de la vall i

del paso de la Viñeta. Empalma
amb el camí de pujada per so

bre de l'esmentada Puerta

del Cierzo.

Pasqual Garriga i Martí
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editorials Joan M Vives i Bernat Ros

Els bolets dels Països Catalans i els seus noms populars.
Els millors comestibles i els més verinosos

Format: 13,5 x 21 cm. Enquadernació: rústega. Planes: 512. lllustrocions a color. Preu: 39,5 €

Brou Edicions

La diversitat de bolets als Països Catalans és extraordinària, fruit d'una gran varietat d'hàbitats
i d'una climatologia adequada. Aquest llibre ens introdueix en aquest món amb la represen
tació fotogràfica de 390 espècies i la seva descripció morfològica, d'hàbitats, de comestibilitat
i de possibles confusions amb d'altres bolets, sobretot els tòxics. També es comenten 375

espècies i varietats més, d'interès secundari. Ordenats per ordre taxonòmic. A la introducció

s'exposen nocions bàsiques sobre la biologia, l'ecologia, la taxonomia, la toxicologia i els hà

bitats dels bolets i s'hi representen esquemàticament els gèneres. Per a cada espècie s'indica
el nom científic i els principals noms populars dels Països Catalans, i, si no se'n coneix cap,
se'n proposen de nous. En total es recullen més de 1.200 noms, tots ells revisats per l'Institut

d'Estudis Catalans. Es tracta d'una guia de camp indispensable per a qualsevol naturalista

o boletaire que vulgui aprofundir en el coneixement dels bolets que es troben a casa nostra,
amb informacions úniques absents a d'altres obres.

La ruta del Refugis. Serra de Montsant.

Muntanyes de Prades

Escolo 1 40.000

Editorial Piolet, setembre del 2012

Es tracta d'una ruta que uneix els refugis Musté Recasens, a Mont-ral, la Mussara, el refugi del

Càmping de Prades i lo Refugi, a Cornudella. En total són 90,1 km que passen per Vilaplana, la

Mussara, l'Albiol, vall del Glorieta, Mont-ral, Capafonts, ermita de l'Abellera, tossal de la Baltasana

(punt culminant de les muntanyes de Prades de 1.201 m), Prades, Albarca, Cornudell i Siurana.

A la part del darrere del mapa hi ha la descripció, molt succinta, de l'itinerari en diferents idi
omes. A més d'anar de refugi a refugi, aquesta itinerari també és el recorregut de l'Ultra Trail

Muntanyes Costat Daurada per fer en menys de 24 hores. Hi ha un quadre amb els horaris per
fer-ho en menys d'aquest temps.

Del Tallat al Maldanell. Vallbona de les Monges.
Rocallaura. Montblanquet
Escolo 115.000

Editorial Piolet, desembre del 2012

En aquest mapa abasta el terme municipal de Vallbona de les Monges, amb els seus agregats
de Rocallaura i Montblanquet. Es tracta d'un sector amb una altura màxima de 804 m, al tossal
Gros de Vallbona i on hi ha l'interessant santuari del Tallat; tots dos indrets gaudeixen d'unes
extenses panoràmiques.

A la part del darrere del mapa hi ha notes històriques de Vallbona de les Monges, on destaca el
seu monestir, i dels agregats. Hi ha també un croquis dels tres nuclis urbans. Hi ha la descripció
de la Línia de Defensa Republicana L2 i la ruta Vallbona, Montesquiu, Montblanquet (paisatge
de la pedra seca). També hi ha una ruta circular per fer a peu o en BTT i fa esment de la ruta

del Císter (GR 175) que uneix els monestirs cistercencs de Poblet, Santes Creus i Vallbona, el
PR C-58 (Rocallaura - el Tallat - tossal Gros -Montblanquet) i PR C-55 (ruta dels Omelis). Pel
sector topografiat també hi passen el GR3 i GR 171, ruta del Camí de Sant Jaume.

35
377 excursionisme



Avui parlarem de la fauna dels Pirineus, encara que alguns d'aquests animals també els podeu trobar en d'altres indrets
de fora d'aquestes contrades.

11

1. Mamífer de la família dels mustèlids molt semblant a la Marta, però es distin

geix d'aquella pel seu pit de color blanc.

2. Peix de muntanya que pertany a la família Salmonidae. El seu hàbitat són els
rius d'aigües fredes i oxigenades, i per això és particularment abundant als rius i

estanys pirinencs.
3. Mamífer carnívor de la família dels mustèlids d'hàbits semiaquàtics que
es mou perfectament en terra i aigua. A Pont de Suert existeix un Centre
de Fauna destinat a la conservació, sensibilització i educació ambiental

d'aquest animal.

4. Aquesta au és un rar i esquerp tetraònid, i el més gros dels gallinacis
de Catalunya.
5. Mamífer de l'ordre dels carnívors. Durant la segona meitat del segle
XIX fou perseguit fins a la seva pràctica extinció. En els últims anys s'ha

confirmat que aquest animal ha tornat a Catalunya procedent de poblacions
del sud de França.
6. És un mamífer remugant de la família dels bòvids, semblant a la cabra,
amb banyes primes amb forma de ganxo. Freqüent als Pirineus
entre els 1.000 i 2.800 metres.

7. Mamífer de l'ordre dels cànids, també anomenada guilla o rabosa.

8. És un felí de mida mitjana, potes fortes, orelles llargues, cua 10
�'_�-L�__�'_�-L�

curta i pelatge tacat. A Catalunya es considera extingit. En algunes
contrades del Pirineu se'l coneixia amb el nom de gatillop.
9. Aquest amfibi de la família dels rànids és de color bru rosat amb taques fosques i és molt comú als Pirineus.

10. És una espècie de voltor que rep el seu nom pel costum que té de deixar caure els ossos des de grans alçades sobre les

roques per tal de trencar-los i menjar-se la medul-la del seu interior.

11. Mamífers de la família dels vivèrrids. Són feliformes i tenen un pelatge llarg i cobert de taques, una cua llistada molt llarga, el

cap petit i grans orelles. Poden ser mantingudes com a mascotes.

12. És el membre més petit de la família Cervidae. Els mascles presenten banyes petites de tres puntes que muden cada any.
Fou reintroduït a Catalunya a finals dels anys noranta amb finalitats cinegètiques i actualment és abundant als boscos catalans.
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13. És una espècie de cérvol natiu de l'àrea mediterrània.
Es diferencia del cérvol comú, per tenir una menor grandà
ria, un pelatge rogenc esquitxat de taques blanques i les

banyes amb forma de palma.
14. Mamífer rosegador d'aspecte rabassut, amb el cos

ample, el cap arrodonit i potes curtes i fortes. Habita els

prats d'alta muntanya per sobre dels 1.000 m d'altitud. Va

arribar des dels Pirineus francesos, on el1948 es van re

alitzar les primeres introduccions d'exemplars procedents
dels Alps.
15. Mamífer de la família dels mustèlids. El pelatge és fort
i llarg, de color grisós clar pel dors i gairebé negre pel ven

tre. La cua i les orelles són blanques. Dues bandes negres
que neixen a cada costat del musell ressegueixen el cap a

banda i banda i el fan fàcilment identificable.

Solucions del Concursionisme 376: 1 Garona, 2 Corones, 3 Güells del Jueu, 4 Artiga de Lin,S Ribagorza, 6 Aiqualluts,
7 Estasen, 8 Tchihatcheff, 9 Benasc, 10 Oliveras, 11 Robach, 12 Maladeta, 13 Renclusa, 14 Soler, 15 CEC.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans
del 30 de novembre, 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 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. Ei guanyador del concursionisme
376 dedicat a l'Aneto és Imma Muntadas. A la pàgina web
de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les
respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Sainte Foy Tarentaiseè)by ECOHOTELES

· Apélrtamentos4* en Tarentaœ-Van0!se,
para 2-8 perscnas, iDtalmenle equœccs,

· Pscna clrmatizada-s¡:a
· Lounge-Bar
· lrcrelces vistas del vale de la Tarentaise
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CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GUIES D',ALTA MUNTANYA

Organització Tècnica: + Més Viatges (Manlleu)
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Properes Expedicions Guiades 2014:
• Toubkal (4.167 m) en hivernal i d'altres tres mils de l'Aties. Del 2 al 9 de gener.

• Jbel Sagro + desert + trekking (Atles). Del15 al 22 de gener.

• Cerro Marmolejo (6.110 m) (Andes de Xile). 1/14 de febrer.
• Etna (3.350 m) en esquís (Sicília). 5 dies (finals de febrer).
• Mgoun (4.068 m) en esquís (Atles). Del 5 al14 de març.
• A més: Elbrus, Ararat, Damavand, Aconcagua, Pic Lenin, Pissis, Kilimanjaro...

carles_gel@hotmall.com - 649 1SS 391 I 972 727545 -

www.plrlneos3000.com
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QUAN ELS APARELLS S'ESPATLLIN,
SEPARA'LS BÉ.

QUAN UN APARELL ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC JA NO FUNCIONA I NO EL POTS REPARAR.
PORTA'L A LA DEIXALLERIA. PERÒ SI EN VOLS COMPRAR UN DE NOU. PORTA'L A LA BOTIGA I

PARTICIPA EN EL SORTEIG DE 200 PREMIS DE 300 € DE DESCOMPTE.
AiXí PROTEGIREM EL MEDI AMBIENT.

012
gencat.cat
Cost de la trucada:

segons operadora.

PER A MÉS INFORMACiÓ CONSULTA EL WEB RESIDUONVAS.CAT

Amb el finançament de:

&otic �� �o� ECOLUM ��tica
� European .....r- � .

el• Recycling eco4a4J A. � ¥,�!!11�
� Platfonn raee'S -

SEPARAR BÉ,
. mm Generalitat

LA NOSTRA RESPONSABILITAT IlW de Catalunyà


