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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
652 849704 - www.reluqicoro.corn
· Altitud: 1.090 metres
· Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 www.refugirebost.cat

· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà

• . Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BD, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
652 849704 - Raquel Aguilar
Facebook: Refugi Mas del Tronc

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió

· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744669 /972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)

· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)

· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de
l'estany d'Airato

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

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

· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 1 O places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet

i el Cobert de Pu igcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà

· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, pesca
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editorial

Nou "Butlletí Digital UEC"!

La UEC fa un pas importantíssim en el món de la comunicació electrònica, amb eillançament del nou

"Butlletí Digital UEC" a partir dels primes mesos del 2014. En el context de "renovar-se o morir", ho tenim

prou clar, cal anar endavant adaptant-se als nous temps i als mitjans disponibles. El nostre esperit de lluita

en el desenvolupament del nostre esport en plena natura també l'hem aplicat i l'apliquem al servei dels

nostres socis i també de l'excursionisme en general.

La UEC disposa d'un portaveu des de la seva fundació aquell juny de 1931 en què en el pòrtic es

congratulaven de la seva naixença com a nou mitjà de comunicació entre els socis i per difondre l'esperit
de la UEC en el món de l'excursionisme català. Eren bons propòsits que han arribat fins avui. Però, si ho

hem pogut fer, és perquè la nostra entitat ha sabut adaptar-se als canvis en cada moment de la nostra

història col-lectiva,

Amb aquesta voluntat i desig d'arribar més enllà, de promoure noves iniciatives, cada una de les UEC's

està engegant projectes engrescadors, en tenim bons exemples, com el Cros - Tres Turons a Horta

Guinardó, organitzat per la UEC d'Horta.

Aquestes noves iniciatives socials i d'activitats han d'anar acompanyades de bones eines de comunicació

i, per això, des de la Junta Directiva de l'Agrupació us posem en mans aquest butlletí per a consultar-lo en

ordinadors, portàtils, tauletes, mòbils etc. Tot esperant que esdevinguí un referent de comunicació entre la

família excursionista.

Vull agrair l'esforç realitzat a tots, aquells que amb el seu treball desinteressat han fet possible aquesta
eina de comunicació, així com, les empreses que creuen amb la nostra iniciativa i s'han sumat en aquest
projecte ara fet realitat.

Moltes gràcies a tots.

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

suman

Bon any 2014!

Comencem un any molt engrescador pels reptes que haurem d'afrontar com a país. Quan es tanca una

porta se n'obra una altra i a la muntanya també passa el mateix. Així li desitgem un gran any a la Mireia

Miró que diu adéu a la competició oficial però que seguirà, com sempre, endavant tastant nous reptes
vinculats a la muntanya. En aquest sentit, el 2014 és un any que comença de manera solidària amb

la Barcelona Magic Line per exemple, una cursa cooperativa pels 7 turons de la ciutat comtal.. No ens

oblidem que ja som a l'hivern i per això en Pasqual Garriga ens proposa una travessa ideal per a l'esquí:
Bezzi i Benevolo. Per als més aventurers, en David Casalprim us farà dentetes amb una cursa per als

molt motivats, les 1000 Miles, ell ho ha provat i ha sortit viu per explicar-vos-Ia. t'any 2013 l'hem tancat

amb molta activitat que podeu seguir a l'apartat de notícies, i com sempre a les nostres seccions, les

millors curiositats de la muntanya, la natura i la història.
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Bezzi i Benevolo,
travessa somiada
A la capçalera de les valls Grisenche i de Rêmes, al vessant sud de la vall
d'Aosta, els refugis Maria Bezzi i Benevolo són dues bases ideals per gaudir de
dies i dies de bona neu. Us fem una proposta per recórrer aquelles valls amb
entrada i sortida des de l'estació francesa de Tignes a la vall de la Tarentaise
cosa que ens estalvia fer una llarga volta pel túnel sota el Mont Blanc.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ



AI final de la travessa
retornem a la vall de

la Sassière

Carenejant prop del
cim de la Becca della
Traversière

Sabem
del cert que les valls del vessant

sud de la vall d'Aosta són per la seva

orientació, un paradís per a la pràctica
de l'esquí de muntanya. Anys enrere ja

havíem gaudit de la neu del Parc Nacional del

Gran Paradiso a la veïna Valsavarenche. t'any
següent vam intentar fer la travessa que des

criurem en aquest article però a causa del mal

temps no vàrem intentar passar de França a Ità
lia. Per aquest motiu vàrem quedar-nos a l'alta

vall de l'Isère còmodament instal-lats al refugi de
Prariond on vam poder fer molt bones esquia
des. La majoria de gent que transita de la vall de
la Tarentaise, a França, cap al vessant italià ho

fa per qualsevol dels tres colls que hi ha sobre el

refugi de Prariond: el de Rhêmes, el de Fond o

bé el de Bassagne. Nosaltres triàrem accedir-hi

per la veïna vall de la Sassière, immensa i soli

tària, cosa que resultà ser un encert. A més, va

donar a la nostra petita travessa un cert caràcter
d'aventura i d'aïllament

que ens deixà amb la sen

sació d'haver fet quelcom
realment gran.

com pel que fa a les altures de certs cims. A tall

d'exemple la Punta Galisia mesura 3.346 metres

pels italians per 3.343 dels mapes francesos, o

la Punta Calabre de 3.445 metres, que pels fran

cesos és la Pointe Bazel i mesura 3.440m. En

general en aquest article respectarem la carto

grafia i toponímia italiana.

Dia 1: Vall de la Sassière - coll de

Goletta - Becca della Traversière
3.337 m - refugi Mario Bezzi.

(6 h a 7 h; +l.380 m/-l.OSO m)
La carretera que s'enfila cap a la vall i la Reser

va Natural de la Grande Sassière comença a la

sortida del túnel de Sault al costat de Chevril,
davant de la macroestació de Tignes. El mapa
marca un estacionament per a vehicles a la cota

2.280 m però, per sorpresa nostra, una barrera

ens talla el pas en el primer deis zig-zags a la
cota 1.955 m. Estacionem

en un revolt i amb els es

quís a l'esquena remun

tem la carretera durant

gairebé una hora fins que
a l'alçada de la presa de

Sault a 2.300 m ens po
dem posar els esquís als

peus. Avancem cap a l'est,
bens sols, pel planer fons

d'una immensa i majestu
osa vall dominada al nord

per la paret sud de l'agu
lla de la Grande Sassière

de 3,747 m i a l'est per la

Tsanteleina de 3.602 m. AI

cap d'una hora arribem a la presa del llac de la
Sassière a 2.460 m que ocupa el fons d'aques
ta àmplia vall envoltat per tots costats de grans
cims i pendents nevats. Travessem el llac pel
seu marge esquerre i encarem al nord-est el

torrent anomenat Rau de la Sassière. A la seva

base fa un congost molt redreçat que evitem

"La majoria de gent que

transita la vall (. , ,) ho fa
Sortint de casa un diven
dres a primera hora de la

tarda arribem a la nostra

gîte, al poblet de Monal

passades les 10 de la nit.
El refugi Benevolo ofe
reix prou esquiades com

per fer-hi tres nits però
el fet de caure la primera
d'elles en dissabte ens

per qualsevol dels tres

colls que hi ha sobre

el refugi de Prariond: el

de Rhêmes, el de Fond o

bé el de Bassagne"
feu impossible trobar-hi
lloc i és per això que vàrem plantejar la traves

sa en combinació amb el refugi Mario Bezzi, un

altre encert.

Assenyalo al lector que en aquest sector tro

bem petites discrepàncies entre la cartografia
francesa i la italiana tant pel que fa als topònims
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deixant-lo a la nostra esquerra. Després la vall

s'eixampla i remunta els sis-cents cinquanta me

tres que ens han de conduir al coll de Goletta
a 3.112 m. A mida que ens hi atansem apareix
darrere nostre la inconfusible silueta bicèfala del
cim de la Grande Casse, mentre que a la nostra

esquerra admirem la impressionant cara nord
de la Tsanteleina que es pot fer esquiant, tot i

que només és apta per a molt bons esquiadors.
Arribem al coll al cap de més de quatre hores

"El refugi es troba C... ) a 2.285 m. És en

un punt estratègic de la vall de Rhêmes

que permet fer nombroses ascensions

amb esquís cap a tots els vessants."

d'haver sortit dels cotxes. No es tracta en abso
lut d'un coll de muntanya sinó d'un immens pla
glaciar on s'ajunten les geleres del vessant fran
cès i del vessant italià i on es fa difícil saber si ja
hem canviat de vessant. Tant se val, en aquest
punt encarem a l'est un centenar de metres en

pujada que ens separen de la base del nostre

primer objectiu: la Becca della Traversière. Es

quiant fem cap al peu de la seva aresta est que
haurem de remuntar durant poc més d'un cen

tenar de metres. És una grimpada segura, pel
1. El refugi Mario
Bezzi guardia de l'alta
Valgrisenche.
2. Arribant al cim de la Becca
della Traversière.

3. �acollidor refugi Benevolo

3
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fil d'una aresta, sobre blocs de granit, que a la
seva part superior torna a ser de neu i guanya
pendent. Alguns preferim treure el piolet, però
no calen grampons. Assolim així el punxegut cim
de la Becca della Traversière de 3.337 m coro

nat per una petita creu rnetàl-lica. Aquest cim, tot
i no ser dels més alts de la zona, domina les tres
valls que recorrerem en aquesta travessa. De
fet, és l'únic punt en el qual conflueixen. Baixem
a peu seguint l'aresta nord de la Becca que cin

quanta metres més avall s'eixampla el suficient
com per tornar-nos a posar els esquís als peus.
Resta per davant una magnífica baixada de més
de mil metres fins al refugi Mario Bezzi. Esquiem
sobre la gelera de Gliairetta, deixant a l'esquerra
el coll de Bassac Deré que travessarem l'ende
mà i a l'esquerra el vessant oriental de l'agulla
de la Grande Sassière. Aquesta gelera ens porta
a la de Vaudet per la que seguim esquiant a pla
er sobre amplis i suaus pendents. La gelera de
Vaudet acaba sobtadament cap a la cota 2.370
m quan la capçalera de la Valgrisenche fa una

sobtada inflexió. t'evitern decantant-nos cap a la
nostra dreta i encarant un pas curt, però de fort

pendent. Aquesta graonada de més de cent me

tres de desnivell és formada per una gran barra
de roca sobre la que trenca la gelera de Vaudet,
formant boniques cascades de glaç. AI peu de
la barra rocosa hi trobem un gran pla al final del

qual ja veiem el magnífic i modern refugi Mario

Bezzi, a 2.284 m. Aquest vell refugi construït el

2



1925 fou reconstruït a finals dels anys noranta i

ofereix dormitoris per a grups, dutxes gratuïtes,
un excel·lent i quantiós sopar i un esmorzar dels

que es recorden força temps. Lamentem haver

previst només una nit en tan fantàstic refugi.

Dia 2: Coll de Bassac Deré
3.082 m - refugi Benevolo

(5 h; +1.000 m/-1.000 m)
Aquesta serà l'etapa més curta de la travessa

i la de menys desnivell. Malgrat tot, haurem
de pujar mil metres i afrontar una baixada una

mica complicada. De bon matí comencem a

desfer el camí del dia anterior. La dificultat més

important la trobem al principi, mentre remun

tem els forts pendents pel costat esquerre la

graonada de roca. AI punt més dret alguns de
nosaltres optem per posar els esquís a la mot

xilla i els grampons als peus. No és obligat, és
més aviat una qüestió d'estalviar esforços. Un

cop superat el pas, ja sobre la gelera de Vaudet

tenim ocasió d'admirar els grans cims que do
minen la Valgrisenche com són la Testa del Ru
tor a l'esquerra o la Becca de Giasson, la Cima
di Fos o el Truc Blanc a la dreta. Encarem la
Becca della Traversière i, a la cota 2.900m, ens

decantem progressivament a l'esquerra cap a

la base d'un coll evident. Enfilem els forts pen
dents d'una àmplia pala qué ens han de portar
fins al coll de Bassac Deré a 3.082 m (2h 30

min). Un cop al coll admirem davant nostre el
cim del Gran Paradiso que, amb els seus 4.061

m, és el rei indiscutible d'aquestes valls. Fem

Baixant el coll de Bassac Deré amb el Gran Paradiso al Ions.

una primera esquiada fins al llac de la Goletta

a 2.706 m, deixant a la nostra esquerra la pa
ret vertical de la Punta de Bassac Deré. AI llac
hem de posar-nos les pells de nou per fer una

curta remuntada fins a un coll, sense nom al

mapa, però indicat amb la cota 2.735 m. Situats

en aquest punt encarem la part més tècnica de

l'etapa ja que hem d'anar trobant el pas cap a

la vall de Rhêmes tot enllaçant els passos més
senzills d'aquests pendents, força drets, que
constitueixen l'únic punt feble del vessant ori

ental del cim de la Granta Parei (la Gran Paret).
Per sort nostra fa un dia esplèndid i seguim
les traces d'esquiadors de dies anteriors. Es

quiem pels pendents fent ziga-zaga tot trobant

el pas entre barres de roca. Ens alegrem de
no fer aquesta etapa en sentit contrari. Quan
finalment tenim el refugi Benevolo a la vista

els pendents s'eixamplen i la neu comença a

escassejar ja que ens trobem a la meitat d'un
calorós abril. El refugi es troba pràcticament a

la mateixa alçada que el Bezzi, a 2.285 m. És
en un punt estratègic de la vall de Rhêmes que
permet fer nombroses ascensions amb esquís
cap a tots els vessants. Aquest refugi és tota

una altra cosa: segueix sent un refugi "dels

d'abans", Falta espai, soparem i esmorzarem

encongits en un atapeït menjador. La meitat de
les 70 places que ofereix són en un dormitori

comú. Malgrat els inconvenients manté un cert

encant d'allò que és autèntic. A l'hora de so

par visita el refugi una guineu afamada que fa
les delícies de tots els fotògrafs allí presents. El

guarda ens diu que, per culpa de les fortes ca-
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Camí de la Punta Galisia sota els Rocs del Fond i la Punta Calabre

lorades, la quantitat de neu és la que hauríem
de trobar a meitat de maig, no a meitat d'abril.
Tant se val és suficient com per sortir i arribar al

refugi amb els esquís als peus.

Dia 3: La Punta Galisia 3.346 ro

(5 h a 6 h +/- 1.060 m)
Vista des de la vall de Rhêmes la línia fronterera
amb França és un paisatge d'una bellesa extre

ma dominat per quatre grans cims: la Punta Ca

labre, el Roc del Fond, el Roc de Bassagne i la
Punta Galisia, tots ells esquiables. Entre ells hi

ha tres colls evidents que ens permetrien passar
a l'alta vall d'Isère: el coll di Rhêmes, el coll du

"Distingim amb total claredat alguns
quatremils del Valais suís, com el conjunt del

Gran Combin o més a l'oest el Mont Blanc,"

Fond i el de Bassagne. És qüestió de triar i nos

altres optem per l'ascensió més llarga i alhora

menys tècnica, la Punta Galisia de 3.346 m. Sor
tim del refugi amb tota una munió d'esquiadors
en la mateixa direcció: el sud. A deu minuts del
Benevolo passem a tocar d'un refugi privat del

qual no tenim referències i del que també en sur

ten esquiadors. Entrem per la resta del dia a l'in

terior del Parc Nacional del Gran Paradiso. Dei
xem a continuació un tram engorjat de la vall a la
nostra dreta. A la baixada tornarem pel vessant

8
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oposat d'aquesta característica gorja. A mida

que guanyem altura el gran grup es trenca i es

formen grupets que encaren els diferents cims.
Nosaltres progressem de cara al marcat coll du

Fond, entre el Roc de Bassagne i el del Fond. A

mida que anem guanyant altura sobre la gelera
del Fond anem girant cap a l'est, ens apropem a

la base del Roc i del coll de Bassagne i els pas
sem de llarg deixant-los a la nostra dreta. Final
ment cap als 2.800 m encarem decidits un pas
cap a França, que no consta al mapa com a coll,
però que és menys dret que els que hem deixat
enrere. Se situa entre els petits cims anònims as

senyalats al mapa italià amb les cotes 3.143 m a

l'oest i 3.276 m a l'est. La gelera fa una suau infle

xió, esdevé planera i finalment ja podem veure el
vessant francès amb la llengua glaciar perfecta
de la gelera de Bassagne. Passem pel vessant

sud de la cota 3.276 m i encarem el pendent final
de la Punta Galisia que superem amb un parell
de voltes maria. Hem trigat més de quatre hores

a arribar a aquest cim de 3.346 m. Les vistes i el

dia esplèndid compensen tant d'esforç, Del cim

ens sobta l'escarpat vessant sud i oest, una paret
que s'aboca sobre la Valsavarenche, i el massís
del Gran Paradiso. Distingim amb total claredat

alguns quatremils del Valais suís, com el conjunt
del Gran Comb in a més a l'oest el Mont Blanc. AI
sud veiem pendents que ens resulten familiars,
que havíem recorregut des del refugi de Prari
and. Cal dir que no estem sols al cim, però molts
dels esquiadors que han pujat amb nosaltres bai
xen cap al vessant francès. Nosaltres retornarem

esquiant a plaer per la gelera del Fond, segura i



sense esquerdes en aquesta època de l'any. Des

de ben amunt anem baixant més a l'est del que
havíem pujat ja que al fons de la vall volem evi
tar el tram engorjat passant pel vessant oposat
al de pujada, molt planer. El tram en qüestió es

troba entre les cotes 2.450 m i 2.350 m. Sí que
és menys planer que el de pujada però tampoc
resulta una baixada sostinguda. Mentre passem
pel costat de la gorja ens tocarà "remar" una pa
rell de cops per tal de fer-nos mereixedors de la
darrera baixada que ens deixa a les portes del

refugi Benevolo.

La tarda assolellada és de les que agrada re

cordar: migdiada, lectura, pells i botes a eixugar
al sol, estesa d'esquís i roba ... un ambient total

d'esquí als Alps.

Dia 4: Punta Calabre 3.345 ro

Coll de Tsanteleina 3.154 ro - Vall de
la Sassière (7 h, +1.100 mI-1.165 m)
La jornada que tanca la travessa presenta per a

tots nosaltres una incògnita angoixant: el coll de

Tsanteleina. t'hern de travessar per força per tor

nar al vessant francès però no és un coll esquia
ble i sabem que exigeix una curta grimpada. No
ho tenim del tot clar. Sortim del refugi pel mateix
itinerari del dia anterior en direcció sud fins a la
cota 2.450 m. Allí fem un marcat gir cap al nord

oest i encarem una petita vall que s'enfila pel
darrere del cim del Truc Santa Elena de 2.640m.

Aquesta vall puja amb decisió i ens aboca, a

la cota 2.700 m, a la part més baixa de la llarga
gelera de Tsanteleina. Progressem en direcció
sud de nou encarant l'evident coll de Rhêmes.
Avancem sota el vessant oriental de la Granta
Parei, un mur majestuós de roca d'entre tres
cents i cinc-cents metres d'altura del que convé
mantenir-se una mica separat pel que pugui cau

re. Quan deixem enrere la base d'aquesta paret
apareixen a la nostra dreta el cim de Tsanteleina

de 3.602 m i el coll homònim pel que retorna

rem a França. Sense adonar-nos-en ens trobem

progressant sobre la gelera de Soches. Deixem
el coll a la nostra esquena i encarem decidits el
cim de la Punta Calabre per un pendent sostin

gut però suau. La calor del dia fa que de mica

en mica s'hagin aixecat boires que durant una

estona ens tapen la vista. Quan ja prop de cim
ens situem sobre aquestes boires l'espectacle és
fabulós. Arribem així al cim de la Punta Calabre
de 3.445 m al cap de quatre hores bones d'haver

iniciat l'ascensió. Les vistes són semblants a les

que havíem tingut des de la Punta Galisia només

que ara tenim la Tsanteleina a tocar i podem veu

re darrere seu la Becca delia Traversière. Baixem

esquiant uns tres-cents metres encarant decidits
el coll de Tsanteleina que tant de respecte ens

fa. Remuntem el pendent de neu sota el coll amb

els grampons al peu. Hem de passar horitzon

talment per una rampa de neu força dreta per tal
d'arribar a la base de la paret de roca on hi ha
el coll. Quan finalment arribem a la roca la grim-

2
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1. Tram de grimpada al coll de Tsanteleina 2. Camí de la Punta Calabre 3. Aproximació al coll de Tsanteleina 9
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pada que de lluny tant ens havia impressionat
esdevé força evident. Demana posar les mans,
sentit comú i una mica d'atenció. Superem així
un desnivell d'una quinzena de metres i assolim
la part alta d'aquell mur. Per fi respirem tranqùils.
Mentre ens tornem a posar els esquis contem

plem dos esquiadors baixant la cara nord de la
Tsanteleina amb trams de fins a 40º d'inclinació;
quin espectacle! Ja més tranquils, som nosaltres
els qui ens disposem a fer la gran baixada del dia,
primer en direcció nord anant a buscar la base de
la Becca della Traverssière. Un cop allí encarem

"La tarda assolellada és de les que agrada
recordar: migdiada, lectura, pells i botes a

eixugar al sol, estesa d'esquís i roba ... un

ambient total d'esquí als Alps."

la vall del barranc de la Sassière, amb una molt

bona qualitat de neu fins que arribem a l'altura de
la presa. Allí ens adonem de quanta neu s'ha fos
en els darrers tres dies i aprofitem fins al darrer fi

let de neu que resta a la pista abans de treure'ns
els esquís definitivament. Mentre carreguem els

esquis a l'esquena i desfem a peu la darrera hora
de camí fins al cotxe, sols en aquesta immensa

vall, no podem deixar de somriure mentre anem

prenent consciència que acabem de fer una gran
i memorable travessa.

Ambient primaveral al refugi Benevolo

.-----------.
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Refugis:
Per la primera nit tant a Tignes com

a Val d'Isère hi ha molts allotjaments.
Nosaltres anem al a gîte d'étape del I
poblet de Chenal. Monique i Guy-Michel
Chaudan (0033) (0)479 06 93 63/ I

(0)479 06 92 09

Refugi Mario Bezzi:

www.rifugiobezzi.com; 82 places en 20

habitacions. TEL. 0039 (0)16597129

Refugi Benevolo:

www.rifugiobenevolo.com 53 pla-
ces. Tel. 0039 (O) 165936143. Mòbil:
0039 339.8539158 Mathieu o 0039
349.7817040 Micol.
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Cartografia:
Valsavarenche-Val di Rhêmes

Valgrisenche. Mapa 102 de I'IGC italià.
Esc. 1 :25.000

Les Arcs-La Plagne. Mpa 3532ET TOP
25. Esc. 1:25.000 de I'IGN Francès
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7 turons, 7 causes,

Magic Line
Barcelona
"Si camines sol aniràs més ràpid, però junts arribarem més lluny."
TEXT DE JORDINA TARRÉ

L'Obra
Social Sant Joan de Déu prepara la

Barcelona Magic Line (BML) un recorregut
que travessa la ciutat resseguint el seu cim

més emblemàtic, el Tibidabo (la "Muntanya Mà

gica") i altres turons caracterfstics unint esport i

compromís social. Agafa el nom de la Magic Line,
mítica ruta de muntanya del K2. Es tracta d'un

recorregut de gran bellesa que exigeix d'un bon

treball en equip i del màxim compromís per part
de qui l'afronta. Precisament el treball en equip
i el compromís són els conceptes que es volen
traslladar a aquesta cursa barcelonina.

La BML és un nou concepte d'esdeveniment a

mig camí entre les Barnatresc i la Trailwalker, en

equips, respectant semàfors a la ciutat i camins
a la muntanya, sense ànim competitiu i amb un

doble repte: l'esportiu i el solidari. La BML vol es

devenir una proposta singular de la ciutat metro

politana. Ser una part de la vida de la societat,
en l'àmbit solidari, contribuir en- la construcció
d'una ciutat inclusiva, saludable i posar en valor
realitats poc visibles i molt sovint oblidades, vin
culant l'exercici, la festa, la solidaritat i el treball
en equip, i també vol ser una festa popular, una

proposta conjunta amb agents de la societat civil.

Els grans objectius són sensibilitzar la ciutadania
al voltant de la vulnerabilitat i l'exclusió social i

al mateix temps, mobilitzar la ciutadania i cap
tar fons per aquestes causes. El repte esportiu
és adaptable a la capacitat de cadascú: 10 km
/ 20 km / 30 km. Cal completar el recorregut en

un temps màxim tot i que no hi ha classificació.
El repte social és sensibilitzar i fer possible pro
jectes. Cada equip tria el seu repte de captació
de fons: 100 € / 500 € / 1.000 € / segons les se

ves potencialitats. El 100% de la recaptació dels

equips es destinarà als programes socials.

Recorregut
Tots tres recorreguts comencen al mateix lloc i

en funció de la distància escollida es van afegint

més turons. Per tant, tothom surt de la Plaça Es

panya i tothom acabarà el recorregut a la Plaça
de la Catedral de Barcelona. Ara bé l'horari' de
sortida és escalat, de manera que tots els grups
es vagin trobant pel camí.

Recorregut: El recorregut complet de la

travessa recorre els principals turons de la ciutat
de Barcelona: Parc de les Aigües (sortida), Turó
de la Rovira, Turó del Carmel, Turó de la Creueta
del Coll, Tibidabo, Sant Pere Màrtir, Montjuïc,
Mont Tàber i Plaça de la Catedral (arribada) i

l'horari de sortida varia en funció de la modalitat
de recorregut que cada equip hagi escollit: Es

pot realitzar en tres modalitats:

modalitat 10km - hora de sortida: de 12h a

14h - punt de sortida: Plaça Espanya / Av.

Maria Cristina.

modalltat 20km - hora de sortida: de 10h a

11:30h - punt de sortida: Vallvidrera Superior.

modalitat 30km - hora de sortida: de 8h a 10h
- punt de sortida: Parc de les Aigües.

Tots els recorreguts acaben a la Plaça de la

Catedral, on se celebrarà una festa final oberta a

tothom i hi haurà dues exposicions: les 7 causes

socials de Sant Joan de Déu i Som solidaris,
treballem en equip, com també música i

animació, tallers l, òbviament, un reconeixement
als "finishers".

Com participar
Els equips poden ser de 3 persones fins a 25

sense limits d'edat. Poden ser famílies, grups
d'amics, escolars, estudiants universitaris o d'ins

titut. També poden sorgir d'entitats com centres

excursionistes, clubs esportius, centres d'edu

cació en el lleure, empreses. Cada equip haurà
de nomenar un portaveu que mantingui el nexe

d'unió amb l'organització.
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Per tirar-ho tot endavant, Sant Joan de Déu tam- Inscripcions • - - - - •

bé busca voluntaris, per donar suport en la pre- Organitza
paració de la caminada: Període d'inscripció: del 10 de novembre al 15
- Senyalització del recorregut i suport logístic. de febrer. Obra Social

Captació de donacions per a infraestructures, Santjoan

serveis, avituallaments i bosses dels caminadors. El procés d'inscripció es realitzarà online, a través de Déu, amb

- Suport en la comunicació i difussió de I'esde- de la web de la BML: www.barcelonamagicline. tots els seus

veniment. org. Cost de la inscripció: 30 f/equip. Aquests centres, els

diners comptabilitzaran en el marcador del repte Ajuntaments

Suport durant la caminada: de captació de donatius de cada equip.
de Barcelona,

Acreditacions, en els punts de sortida i a l'arribada. Esplugues de

- Suport als caminadors en els punts sensibles; En el moment de l'inici de la marxa es lliurarà Llobregat i Sant

assistència i avituallament i control de pas (als una braga identificativa a cada caminador. Boi de Llobregat

cims dels turons).
així com, entre

Diverses personalitats donen el seu suport per-
altres, la Fede-
ració d'Entitats

Organització de la Festa final: sonal com Núria Picas, campiona del món de
Excursionistes

- Organització, logística i cerca de col-Iaboradors. duatló d'alta muntanya i campiona del món de
de Catalunya.

- Creació de les exposicions i dinamització. marató d'alta muntanya i Agustí Roc, tres cops
- Servei d'ordre. campió del món de curses de muntanya. • - - - - •

13
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Les 1000 Miles,
una cursa o

una aventura?
Les 1000 Miles és una cursa de bicicleta de muntanya que creua la República
Txeca i Eslovàquia de punta a punta. 1.600 km amb 29.711 metres de desnivell

positiu acumulat. Aquesta cursa es corre en modalitat d'autosuficiència.

TEXT DE I FOTOGRAFIES DE DAVID CASALPRIM



Autor: Lorganització

Les
1000 Miles és una cursa de bicicle

ta de muntanya que creua la República
Txeca i Eslovàquia de punta a punta.
Els anys parells ho fa d'oest a est, i els

anys imparells al revés. Els seus números són

de poc més de 1.600 km amb 29.711 metres

de desnivell positiu acumulat. Però aquests
detalls no és l'únic que espanta ja que aques
ta cursa es corre en modalitat d'autosuficièn

cia. Què vol dir això? Doncs que s'ha de ser

autosuficient durant tot el recorregut. Aquesta
és una de les tres normes més importants: no

es pot rebre ajut extern programat i el men

jar, el dormir, on reparar la bici, etc. s'ha de
solucionar sobre la marxa i s'ha de fer amb

mitjans propis.

He de confessar que aquesta cursa em té el cor

robat, és una prova atípica on el temps o la riva

litat amb altres corredors no és el més importat,
hi ha molts altres factors que influeixen i contra

els quals també s'ha de lluitar en cada jornada.

t'orqanització dóna la pista de la cursa a tots

el participants per seguir amb GPS, és aquí on

apareix la segona norma d'obligat compliment.
Es pot sortir de la pista tantes vegades com es

vulgui i fins on es vulgui, per buscar on men

jar, dormir o reparar la bici, però si es fa s'ha
de reprendre la pista pel mateix punt on s'ha

abandonat ja que no està permès saltar-se ni

un centímetre de la pista. Tant és així que l'or

ganització comprova tots els GPS en diversos

punts durant la cursa per assegurar-se que s'ha

complert la norma.

l.'únic suport que rebem per part de la direcció

de la cursa al llarg de tot el recorregut són tres

punts de control, per aquest motiu hi ha la ter

cera norma inviolable per motius de seguretat,
cada dia s'ha d'enviar un missatge de text SMS

amb la localització exacte amb les coordena

des GPS on també s'ha d'indicar l'estat d'ànim

i físic, i els plans per a les següents 24 hores,
d'aquesta manera l'organització té controlats a

tot els participants. En tots els controls es pot
dormir i avituallar-se amb aigua, excepte al

punt de control CP2 on hi ha menjar, dutxes i

la possibilitat de rentar la roba. Aquest punt, el

CP2, també és el final de la modalitat curta de

la cursa, Les 500 Miles, poc menys de 850 km

amb 20.000 m--.

Però deixant de banda els detalls de la cur

sa, aquesta prova està a mig camí de ser una

competició i un repte personal força exigent.
És una cursa molt llarga, on es pedalen mol

tes hores durant molts dies seguits, la major
part del temps sol, i on el cansament acaba

per aparèixer quan menys t'ho esperes fent-te

sentir d'invencible a vulnerable en qüestió de

minuts i al cap d'unes hores recuperar-te. Tots

aquests factors fan que l'estat d'ànims es com

portin com si estiguessis en una muntanya rus

sa i que qualsevol detall, per insignificant que
sigui, prengui una importància vital ja sigui per
animar-te o per desmoralitzar-te. És precisa
ment això el que fa especial aquesta prova, no
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només has de gestionar la teva habilitat sobre
la bici i les teves forces, també s'han de saber

gestionar les emocions i les sensacions cons

tantment canviants.

Tots aquests aspectes et fan més sensible a tots
els detalls i et fan estar més alerta a qualsevol
cosa que passi al teu voltant. AI final, sense vo

ler-ho ni buscar-ho acaba sent una bona teràpia
per relativitzar els problemes quotidians del dia
a dia, ja siguin de feina, familiars a de qualsevol
altre tipus i centrar-te' a resoldre les necessitats
més immediates, buscar aigua, una botiga per
comprar menjar abans que tanquin, algun cobert

JJ

es pedalen moltes hores (. .. ), la major
part del temps sol, i on el cansament acaba

per aparèixer quan menys t'ho esperes"

on passar la nit quan el cel amenaça pluja, etc.

Compartir uns quilòmetres amb un altre corredor.
i poder xerrar una estona compartint patiments,
anècdotes i objectius, uneix molt i intensifica el

sentiment d'amistat, a el fet que algú et cònvidi
a dormir a casa seva i t'ofereixi menjar, una dut-

1. Autor: Jan Kopka
2. Autor: Kotyk
3. Autor: David Casalprim
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xa i ni que sigui un sofà per dormir, prenen una

dimensió més que anecdòtica, una hospitalitat
que segur que més d'un imitarem quan se'ns

presenti l'oportunitat.

Tot i això, no cal oblidar que es tracta d'una cur

sa exigent com n'hi ha poques. El recorregut té
de tot, des de trams asfaltats, pistes forestals,
corriols, prats verges, pujades impossibles
i rius d'un metre i mig de fondària. Un còctel
al gust de tothom. De mitja toca a 2.300 me

tres de desnivell positiu per cada 100 km. Així
doncs és fàcil fer mitges diàries de 12 hores
sobre la bici. A part de pedalar i avançar, poca
cosa més es pot fer.

Un dels aspectes diferencials de lees 1000 Miles
és el fet de carregar amb tot el material neces

sari per poder fer tota la cursa, fet que complica
enormement avançar d'una manera àgil i fàcil.
Trobar l'equilibri entre el realment necessari a

l'excés d'equipatge és un aspecte clau a l'hora
de planificar la cursa. Partint de la base d'un ma

terial mínim obligatori per part de l'organització
com sac de dormir, aïllant, frontal, farmaciola,
esprai per ossos, xiulet, etc. la resta de material
va segons l'elecció de cadascú i les incomodi
tats que s'estigui disposat a patir. Sabent que el

2



més segur és que et trobaràs amb tot tipus de
condicions meteorològiques i que no serà fàcil

trobar aixopluc per dormir totes les nits.

preparació extra a nivell de logística. És evi

dent que els txecs i els eslovacs ho tenen una

mica més fàcil per desplaçar-se fins a la sorti

da, però per la resta juguen amb les mateixes

cartes. Tot i això, el que més em sorprèn és

que les 100 inscripcions s'esgoten en tan sols
6 minuts! Cosa que em fa pensar que estan

fets d'una altra pasta perquè aquest any no

més dos catalans ens hem apuntat a la cursa, i

també els únics peninsulars.

Però la cursa realment comença molt abans

del moment de la sortida i acaba uns dies

després d'haver traspassat l'arribada. Aques
ta any, el 2013, la cursa va començar a Nova

Sedlica, el poble més oriental d'Eslovàquia, la

parada de tren més propera és a 40 km. I aca

ba a 1.600 km més a l'oest, a Skalná, a la part
més occidental de la República Txeca. Conclu

sió? Dos dies de viatge per arribar a la sortida

i dos dies de tornada un cop has acabat en el
millor dels casos. I si a més no vols viatjar per

mitja Europa vestit de ciclista, la cosa es com

plica enormement.

A qui li agradi fer bici de muntanya, aquesta és

la seva cursa, hores i hores pedalant, sense

passar dos cops pel mateix lloc, BTT per do

nar i per vendre, la línia de la pista del GPS,
no s'acaba mai! Clar que hi ha moments com

plicats, la traïdoria del cansament, els dolors
musculars que apareixen a qualsevol part del

cos, i no cal que anomeni els conflictes amb

el seient... si a més a més li sumes els proble
mes mecànics a de material que van sorgint...

És per aquests motius que Les 1000 Miles no

és una cursa convencional, a part de neces

sitar una bona condició física, requereix una

Autor: Richtr
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Autor: Martin Vojtus

de mica en mica es va elaborant un còctel ex

plosiu que port acabar per dinamitar els ànims
de qualsevol. Però també és cert que al final
el que queda són els bons records i les bones
sensacions i aprendre noves maneres de fer
BTT. Adonar-te que es pot pedalar molt lluny en

un dia, encara que el recorregut sigui exigent i

vagis carregat, que per arribar lluny no fa falta
anar molt carregat. O la sensació de trobar una

cabana just quan es comença a fer-se fosc i

posar-te dins el sac amb el fang acumulat a les

cames dels tres últims dies, o arribar al primer

"El recorregut té de tot, des de trams asfaltats,

pistes forestals, corriols, prats verges, pujades
impossibles i rius d'un metre i mig de fondària,"

control i veure un cartell que diu "CP1 de les
1000 Miles, km 539", és una barreja de senti

ments, d'estar fent una cosa realment autèntica
i genuïna, alhora que desmesurada, però que
tot i això, de mica en mica es deixa fer.

La camaraderia també és un tret característic
i diferencial d'aquesta prova, potser pel fet de

compartir un repte comú o per veure un català

mig perdut per les muntanyes eslovaques i txe

ques, el cas és que un se sent molt ben acollit.
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És cert que la primera sensació és de fredor

però amb dos paraules tothom es mostra dis

posat a ajudar en el que calgui encara que la
dificultat de l'idioma representa un nou repte en

un país on l'anglès es parla ben poc. Igualment
passa amb els llogarrencs, al principi fan un po
sat de voler esquivar l'esforç d'entendre't, però
després els acaba fent gràcia haver compartit
una estona amb un foraster,

Autor: Jan Kopka



Aquest any només vaig arribar a les 500 milles,
punt on vaig decidir acabar per diferents proble
mes, el robatori de la meitat de l'equipatge just
abans de començar la cursa en el tren nocturn

anant cap al punt de sortida (haig de dir que és
un fet molt poc habitual i de molt mala sort) on

em van desaparèixer les eines i els recanvis,
farmaciola, carregador del GPS, i alguna cosa

més, el trencament del mòbil que m'impossibili
tava enviar el SMS diari i obligatori i que m'obli

gava a enginyar-me-les cada dia per contactar
amb l'organització, trencar les sabatilles i acon

seguir unes de segona mà que em feien ferides
als peus. Cada dia un problema nou que al final
s'anava trampejant però que feia que cada dia
anés una mica més precària, sobretot si s'ha

gués donat algun moment d'emergència. Situ
ació que poc a poc va minant la moral i que
combinat amb el cansament i amb una mica de

seny fa que valoris assolir les 500 milles con un

èxit per culpa dels entrebancs i deixar Les 1000

Miles per una altra ocasió en què la mala sort
miri cap un altre lloc.

Per aquells a qui els agradi els números a es

vulguin fer una idea del que suposa fer les 500

milles, només dir que és l'equivalent a fer 842
km amb 19.500 rn-, i en una classificació mit

ja com la meva equival a 6 dies 23 hores i 56

minuts, a sigui, una mitja 120 km i 2.700 m+

per dia. Les 1000 Miles equivaldria a seguir el

mateix ritme durant 7 dies més com a mínim.
Com a curiositat cal comentar que el guanyador
d'aquesta edició va completar Les 1000 Miles
en només 8 dies, gairebé res ...

Autor: David Casalprim

• - - - - - - - - - - - •

I I

I
Informació de la cursa:

I

I · www.1000miles.cz I

I · info@1000moles.cz (anglès) I

I · david@espaibici.com (català) I

I I
• - - - - - - - - - - - •

Autor: Pelr Kopka
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Entrevista a la
MireiaMiró
"La muntanya em va atrapar perquè té alguna cosa més"
La catalana amb més nivell internacional en curses

i esquí de muntanya es retira de la competició oficial.

TEXT DE JORDINA TARRÉ I FOTOGRAFIES DE MIREIA MIRÓ
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Estiu 2012-©
www.droz-photo.com

Lagorai Cima
d'Asta-Chris Gams

E
ns trobem amb la Mireia Miró al seu

barri, a Harta, a Barcelona, un dia de

tardor en què el termòmetre ja indi

ca que és hivern meteorològicament
parlant. Fa fred, encara no s'ha post

el sol, i una noia amb texans i aspecte relaxat

ens saluda. És subcampiona del món de curses

de muntanya, ha guanyat la Dolomites Sky Race
i també l'Olia de Núria. També té dos títols del
món en esquí de muntanya. Només té 25 anys,
acabats de fer a l'estiu, però molts títols en es

port de muntanya d'elit, i una vida nova per en

davant, deixa la competició.

EI25 d'octubre de 20131a Mireia Miró anunciava

al seu blog que es retirava de la competició pro
fessional, en la qual ha estat 3 anys, perquè ja
no l'omplia. Ens sona al "m'he buidat de Josep
Guardiola", a al "viu ràpid, intensament" de les
estrelles de rock dels 60. Ara bé, el seu rostre

transmet tot el contrari, calma i felicitat. És alta
i atlètica, aquest any no té marques del sol de

muntanya a la cara, fa unes setmanes que s'està
a casa, a Horta, en ple procés de recuperació. A

l'estiu es va trencar la cama, i encara es tracta
d'una tendinitis al genoll que es va fer el 2011.

Un fet que també ha pesat a la balança i l'ha

fet decantar per la retirada. Una decisió que ha

pres sola i que la família ha conegut més avi

at tard. Feia.temps que li voltava pel cap deixar

de competir, els sacrificis d'una vida dedicada
a l'esport, en el seu cas la muntanya, es feien
cada vegada més difícils, a potser, més aviat, les
rutines s'havien tornat cada vegada més pesa
des. A la Mireia li agraden els canvis, la novetat,
el provar-ho tot, la curiositat com ella mateixa

ens explica, i la rutina del "toca sortir a entrenar"

tenint en compte la lesió no li compensava.

S'ha retirat però la feina continua perquè es re

cuperad'una lesió. Podria semblar que viu un

moment dolorós, dur, difícil però tota ella trans

met calma malgrat que ni s'avorreix ni para qui-

eta. Acaba d'arribar de Pamplona quan atén
Excursionisme. AI nord d'Espanya l'adoren i la
criden tot sovint a fer conferències. No és ni la

primera ni l'última conferència que fa, diversos
festivals de muntanya i entitats d'arreu li dema
nen sovint que els expliqui la seva trajectòria,
el com, el quan i el per què de la seva carrera

esportiva.

Tens 25 anys i la majoria de gent de la teva edat
tot just comença a viure. Tu fas conferències ...

(Riu) Bé, que puc dir, també molta gent em diu

amb 25 anys et retires? Jo no ho veig com si em

jubilés sinó com una oportunitat de fer altres co

ses que m'agraden. A vegades em sorprèn que
hagi aguantat 8 anys competint, a nivell amateur
i professional. A mi que no m'agraden les rutines
i per això per a mi 25 anys (no entenc aques
ta frase), em sembla que m'ha durat massa. He

dedicat la meva vida a això i ara tinc ganes de

continuar avançant.

Però no trenques amb la muntanya ...

No això no. No m'hauria plantejat retirar-me si
això comportés no anar a la muntanya. La mun

tanya és la meva manera de viure, durant un

temps ho ha estat a través de la competició i ara

ho serà d'una altra manera.

No t'agraden les rutines, també ho expliques
en el blog, però la competició de muntanya no

té les dinàmiques fixes que hi ha en altres es

ports, per això t'hi has sentit tan bé?

Sí, i per això he aguantat molt temps, fins i tot

l'entrenament és diferent. Per la gent que fem

muntanya l'entrenament no és com el d'un es

quiador de fons que fa moltes hores al gimnàs,
el nostre entrenament és més creatiu, més va

riat, a l'aire lliure i això, precisament, ha fet que
m'enganxés.

El 2011 vas aconseguir el millor palmarès
però et vas lesionar...
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El 2011 és l'any de la cara i la creu perquè em

vaig lesionar en una cursa per etapes, com po
dia haver passat en qualsevol altre lloc. Em vaig
fer una tendinitis al genoll que he anat arrosse

gant durant dos anys. Tampoc ha ajudat el fet de

competir estiu i hivern, és un ritme que no ha fa
cilitat la recuperació. A partir de llavors he seguit
diferents tractaments perquè quan enganxes
una tendinitis no saps com acabarà.

I si a més et dediques a un esport individual
has begut oli.

És molt més necessari estar al màxim, en un es

port d'equip quan tens una lesió de la qual no

fas net la resta de companys ho tapen però en

esports individuals només estàs tu i a la munta

nya has d'estar sempre al 100% i la tendinitis no

t'ho permet.

En l'àmbit mèdic, pel que fa a l'esport de mun

tanya, has trobat a faltar alguna cosa?

Doncs vas una mica a cegues, et toca fer una

mica de tot, a més en aquesta lesió em vaig fer
una altra lesió tibial que em vaig tractar a tra

vés de la FEEC, però pel que fa estrictament al

genoll em vaig haver d'espavilar, anar trucant

portes i demanant opinions a uns i altres, també

vaig estar a la Quiron amb l'equip del Dr.Cugat...

I aquest estiu va i et trenques una cama ...

Sí, corrent. Vaig ensopegar i em vaig fer un es

quinç massa fort i vaig acabar amb la cama tren

cada. En aquest cas es va activar l'assegurança
de la FEEC quan estava a Itàlia i estic anant a

la Blume que és el Consell Català de l'Esport a

fer recuperació cada dia. Per sort una fractura
té un inici i un final de recuperació molt més de
finit, saps que cal un temps, en canvi amb una

tendinitis ningú es vol mullar a fer pronòstics de

recuperació perquè a cadascú se li cura d'una
manera diferent.

També hi influeix la pressió competitiva?
És clar, el cos té uns ritmes naturals i amb el

calendari competitiu tot el dia davant no tens

temps perquè es curi com cal. Hi ha períodes
on el teu cos es troba millor i en d'altres no tant,
segurament és llavors quan ens lesionem. El fet
de voler accelerar el període de recuperació cla
rament no ajuda.

"A vegades em sorprèn que hagi aguantat 8

anys competint, a nivell amateur i professional.
A mi que no m'agraden les rutines"

Pesa molt la lesió en la decisió de deixar de

competir professionalment?
No ben bé, però durant aquests dos anys lesi
onada hi ha hagut molts alts i baixos. Hi hagut
moments en què he pensat ho deixo, m'agafo
una autocaravana i vaig a voltar el món. Després
m'animava i entre la gent i l'ambient, em torna

va a enganxar. Portava massa temps així i vaig
veure que no ho gaudia igual. Tot el que fem a

la vida comporta sacrificis però quan ho fas de

Dolomiti
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gust no veus les renúncies però arriba un mo

ment en què comences a notar els sacrificis, no

m'ho passava bé i els moments en que sí que ho
feia no compensaven la resta. Llavors em vaig
dir que si aquest estiu la lesió no millorava i no

podia tornar al 100% ho deixava, m'estava bui

dant molt psicològicament.

Quins són els sacrificis més grans que has fet?
En el meu cas és dedicar-hi la vida. Has d'entre

nar cada dia, tens una rutina molt estructurada.
Tot el dia penses en l'entrenament i com fer-lo
amb la lesió. El fet de viure lluny de casa a sortir

a la muntanya a mi això no m'ha pesat, el que
m'ha amoïnat més ha estat el fet de no trobar

sentit a la competició perquè tens un impedi
ment que no et deixa tirar endavant com vols.

"no hauria arribat on he arribat sense esforç
i sense treballar aquest do. Per sort he tingut

unes capacitats però les he sabudes treballar."

Hi ha molta gent què per explicar qui és Mi

reia Miró diuen és la Kilian Jornet en noia. Hi

estàs d'acord?
El Kilian i jo som dues persones diferents, te

nim vides que s'assemblen, som de la mateixa

generació, som amics, però ell és ell i jo sóc jo.
No m'hi sento representada però també ho en

tenc perquè el Kilian ha obert la porta a tothom.
Jo sóc la Kilian en noia, la Naila és la germana
del Kilian, el Marc és l'amic del Kilian, la seva

1, 2 i 3. Pierra Menta
2013-©Ricardo Selvatico

3
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mare és la mare del Kilian, tothom és a no en

funció del Kilian, de cara al públic hem perdut la
identitat. Nosaltres hi estem acostumats perquè
en Kilian ha fet coses molt importants però les
ambicions de cadascú són diferents. Jo sóc la

Mireia, la germana és la Naila, l'amic és el Marc

i la mare és la Núria.

Però com en Kilian, tu tens un do per fer es

port de muntanya.
Reconec que hi ha una mica de do però no

hauria arribat on he arribat sense esforç i sen

se treballar aquest do. Per sort he tingut unes

capacitats però les he sabudes treballar. És com

la sort que no la trobes sinó que la treballes. És
com a la vida, també hi ha qui es pren les coses

en positiu i qui de tot en fa un drama. És im

portant tenir certes capacitats per-ò tu tries si les

explotes, sinó ho fas les capacitats es quedaran
allà, adormides. No se m'ha regalat res, ni ningú
m'ha obligat a sortir entrenar, ho he decidit, m'hi
he implicat.

T'has dedicat a l'esquí i les curses de munta

nya però t'hauries pogut dedicar a l'atletisme
a al tenis.
La muntanya és de tota la vida, no em veig prac
ticant cap altre esport. La resta d'esports, per
mi, són massa de competició en canvi, la munta

nya té un altre element. Per exemple, ara amb el
boom que estem vivint per córrer quan vas a la

muntanya et trobes amb gent que ve del món de
la cursa en asfalt i d'altres que vénen de l'excur
sionisme. Jo sóc d'aquest segon grup, de base

jo sóc muntanyenca, de fet mai quan he estat a

2



Barcelona he sortit a córrer pel carrer. No m'inte

ressa l'esport de competició pura i dura.

Segur que t'han trucat per maratons i triatlons...

Sempre hi ha gent que t'ho demana però crec

que has de fer les coses perquè t'agraden i no

per l'esport en si mateix. De fet, algun cop que
he anat a nedar he pensat que per nedar i prou
no hi vaig.

Ouin consell donaries a alguna persona jove
que vulgui ser com tu?
Quan jo vaig començar l'esquí de muntanya no

hi havia professionals en el nostre país, potser
per això alguns veuen el Kilian o a mi com una

referència. Ara bé, jo quan vaig començar a es

tudiar a Font Romeu treballava als estius i no

era professional. De fet ho sóc de fa tres anys en

què les marques m'han donat suport. El que vull

dir, és que si algú em demana consell, li diria

que hem de fer les coses perquè ens agraden i

no per ser professionals, només així el sacrifici
i l'esforç es poden veure recompensats. Si fem

les coses perquè ens agraden les coses bones

ja vindran però és millor que no ho esperem.
Vindrà si ha de venir.

Aquest és el teu cas? Ouan vas anar a Font
Romeu no pensaves que series professional?
Exacte, per a mi Font Romeu em donava l'opor
tunitat d'estudiar i entrenar al mateix temps i era

Giir di Mont 2011-©Joan Miró

perfecte. Podia esquiar cada dia. Quan vaig
acabar d'estudiar a .Font Romeu (STAP l'equi
valent a l'INEF en esport adaptat) volia fer un

any sabàtic i després fer un màster a Suïssa. La
meva idea quan vaig acabar d'estudiar no era

ser professional però les coses van anar venint
soles i vaig decidir aprofitar-ho.

La teva especialització en els estudis no és

gaire habitual.

Ja hi ha països on s'estudia però sí que és for

ça pionera. Vam fer pràctiques amb persones
amb problemes d'alcoholèmia, amb problemes
pulmonars ...

Has pensat en reprendre els estudis ...

Ara estic fent cursos puntuals, com quiromas
satge, també estic mirant de fer seminaris de

complement, aquell màster de Suïssa ara ja no

m'interessa, de moment no em veig reprenent
els estudis sinó més aviat complementant, afe

gint nous coneixements poc a poc.

Has pensat aquestes setmanes en alguna al
tra professió, com et veus d'aquí a 10 anys?
Bombera. Sempre he volgut ser bombera. No em

faig il-lusions perquè el tema oposicions està molt

parat i tampoc sé si quan surtin podré fer-ho. Val a

dir que quan van sortir les últimes estava compe
tint i no vaig poder presentar-m'hi. Però bombera
és una cosa que sempre he tingut allà, pendent.
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Estiu 2013-©Mireia Miró

De la neu al foc passant per l'aire perquè has

començat a practicar el salt base!

Sí, ho vaig provar i em va encantar, per a mi va

molt lligat amb la muntanya i ja tinc projectes
en ment relacionats amb el salt i la muntanya,
l'estiu que ve voldria anar a saltar al Naranjo de

Buines, Picos d'Europa, també la cara nord de

l'Eiger i la cima Grande Lavaredo, a les Dolomi
tes. Els meus projectes van lligats a l'aventura
i la muntanya.

Tot i que també t'has plantejat l'ensenyament.
A principis del 2014 començo un projecte d'es-

"Els catalans som gent molt oberta amb

una cultura de l'esport suficient per
entomar uns Jocs Olímpics d'hivern,"

cola d'esquí. Encara s'està enllestint, és una

idea que neix del centre de tecnificació que s'ha
trobat que té més demanda que oferta. A par
tir d'aquí es van posar en contacte amb el Club

d'Esports de la Molina per tirar endavant algun
projecte en aquest sentit i des de la Molina em

van demanar si em volia encarregar jo, i vaig dir

que sí perquè crec que és una cosa que consi

dero que m'omplirà, és un projecte maco per a

joves de 12 a 23 anys i tot i ser un projecte privat
està obert a tothom, a tots els que vulguin apren
dre. Per mi és important primer saber anar a la

muntanya que saber competir,
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La majoria de coses que has fet van prece
dides de l'element .. .la primera vegada, ... no

existia abans, ... aquí no es fa encara ... tot ho
has hagut d'aixecar de zero. Què et va sem

blar quan va sorgir el projecte Barcelona-Pi

rineus 2022?
D'entrada vaig pensar que era una bogeria per

què al Pirineu hi ha anys que les condicions de
neu no són gaire bones". AI principi vaig pensar
són bojos però també s'ha fet en llocs que s'ha

hagut de viatjar una hora i mitja fins a les pistes
per tant perquè aquí no es pot tirar endavant!

Catalunya és un país petit però té de tot. AI prin
cipi reconec que ho vaig veure precipitat, com

si anés lligat al projecte de Madrid, però la idea

inicial Barcelona 92-Pirineus 2022, podia funcio

nar, amb tot, crec que molt abans s'hauria d'ha

ver fet feina. La part positiva d'un projecte així és

que dóna impuls als esports minoritaris de neu.

Si ara ho volen fer el 2026 no em sembla mala

ment tot i que penso que hi ha una alternança
continental a l'hora de triar les seus i potser pel
2026 no tenim opcions, Unes olimpíades sem

pre són positives, els catalans som gent molt

oberta amb una cultura de l'esport suficient per
entomar uns Jocs Olímpics d'hivern.

A què dedicaries els diners de la candidatura?

En aquest tipus d'inversions crec que no es

busca un retorn immediat sinó a llarg termini,
no crec que els diners existeixin realment, su

poso (i riu) crec que ho fas "suposant" que si
ets seu olímpica les inversions i tota la resta

vindrà rodat.



Et van trucar de l'Ajuntament de Barcelona per explicar-te
el projecte?
(Riu) De fet em van fer una entrevista on jo donava suport a

la candidatura Barcelona-Pirineus 2022 per si finalment tirava
endavant. No sé què en deuen haver fet d'aquesta entrevista.
És una iniciativa esbojarrada ho sé però si es vol tirar endavant

jo em llanço, unes olimpíades als Pirineus encara no s'han vist.

Com a lectura positiva de tots aquests anys de competició
hi ha els idiomes? Quants idiomes parles amb 25 anys?
(al llarg de l'entrevista utilitza alguna paraula en francès a

anglès per explicar-se).
Català i castellà de sempre, francès, anglès i també italià,
tampoc gaires .. Crec que l'important és saber-se comunicar,
el més important no són els títols d'una llengua sinó tenir ga
nes d'arribar a l'altre. Per sort els títols no ho diuen tot d'una

persona. D'aquests anys també valoro molt en positiu haver

conegut gent diferent, altres cultures, que t'ajuden en el teu

dia a dia. Tot plegat t'obre la ment i t'ajuda perquè t'adones

que no estàs sol, que no només et passen a tu les coses.

Afrontes la vida amb més optimisme, com ara, he decidit dei
xar-ho sense amargor, sense mirar què perdo, al contrari amb

optimisme del que pot venir en el futur.

Però encara correràs, oi?

Sí, aquest hivern faré alguna cursa d'equip, m'ho ha demanat

un grup de noies i en funció de com vagi la recuperació la idea
és córrer però per passar-m'ho bé, per fer ambient, hi aniré
amb altres expectatives.

Penses fer un llibre sobre tot el que has viscut?

Alguna editorial ja m'ho ha proposat però encara no és el mo-

ment, trobo que has d'estar molt motivada i ara estic obrint
me a noves coses. Tinc projectes de l'escola de muntanya,
vull fer salt base, fer curses per passar-ho bé, tinc ganes de

gaudir sense pressió.

Potser aquest és el veritable any sabàtic?
Potser sí (riu) però em conec i sempre busco al-licients afe

gits, a veure què pot venir. Vull aprofitar per donar les gràcies
als patrocinadors que m'han donat suport en aquesta decisió
i als que ara m'acompanyaran en nous reptes. I per sobre de
tots a la UEC, a la FEEC i també a la FEDME, sense aquestes
estructures no hauria arribat tan lluny. A més també han estat

els primers que tan bon punt vaig dir que ho deixava es van

posar en contacte amb mi pel que fes falta.

.--------------.
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Bibliografia esquí de muntanya:
- Sotscampiona de la Copa del Món 2012

- Sotscampiona d'Europa individual, Pelvoux 8-02-12

- Campiona d'Espanya individual, Boí, 15-01-12

- Campiona del Món Individual2011
- Campiona del Món i d'Europa Júnior 2007 i 2008

- Guanyadora de la Copa del Món 2011

- 2a a la Copa del Món 2009 i 2010

- Campiona d'Espanya Individual2008- 2009-2010
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George Everest
Millor un el,lipsoide que uno esfera Monel Canales

AI
llibre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

(1687) Isaac Newton demostrà teòricament que la Terra

no era una esfera perfecta, sinó que està lleugerament
aplanada als pols. Aquesta afirmació creà una gran controvèrsia

i, per demostrar si era o no correcta, l'any 1734 l'Acadèmia de

Ciències de París organitzà expedicions a dos llocs de latituds

molt diferents: Lapònia i Equador. L.:objectiu era mesurar a cada

indret un grau de l'arc d'un meridià (uns 110 km),
emprant tècniques de triangulació. Malgrat que
els resultats semblaven indicar que Newton te

nia raó, el debat continuà ben viu. A principis del

segle XIX la East India Company (EIC) impulsà
el projecte topogràfic Great Trigonometric Sur

vey (GTS), amb el que es volia cartografiar el

subcontinent indi, determinant per triangulació
un conjunt de paral-lels i meridians. La part més

complicada va ser la mesura de la longitud deis

més de 21 graus de l'arc del meridià terrestre

(uns 2.400 km) que va del cap Comorin (punt
més meridional de l'índia) fins I'Himàlaia, que
s'anomenà Great Arc. La missió va ser encar

regada al coronel William Lambton, que des de

l'any 1818 va tenir com ajudant un jove oficial de cognom Eve

rest. El coronel Sir George Everest (Crickhowell, País de Gal-les
1790 - Londres 1866) va ser un geodesista, geògraf i topògraf
britànic. A partir de 1813 realitzà importants tasques topogràfi
ques a l'illa de Java i per l'incipient servei de telegrafia de l'índia.

Gat fer

Aquests treballs cridaren l'atenció de Lambton, que el contractà

com a assistent en cap del GTS. El GTS va ser un projecte cos

tós, ja que, entre d'altres coses, calia transportar material pesant
(el gran teodolit pesava 500 kg), construir torres de gran alçada,
realitzar mesures nocturnes, etc. Així, per realitzar els treballs de

camp era necessària la participació de centenars de persones,
així com d'un nombre important de cavalls, camells i elefants. A

més, de vegades, s'havien d'endinsar en zones

infestades de tigres i serps, o en regions on la

probabilitat de contreure malalties com el tifus o

la malària era extremadament alta. De fet, durant

els 25 anys que Everest treballà pel GTS, hagué
de fer estades de recuperació d'un o més anys
de durada, estant més d'un cop al llindar de, la

mort. El 1843 finalitzà la mesura del Great Arc i

tornà a la Gran Bretanya, on publicà el llibre An

Account of the Measurement of Two Sections of
the Meridional Arc of India, on presentà els re

sultats del Great Arc, i on confirmà definitivament

que la tesi de Newton era correcta. L'any 1856

Andrew Scott Waugh, que substituí Everest com

a superintendent del GTS i que mesurà l'alçada
dels cims més representatius de I'Himàlaia, anuncià que el pic
XV era el més alt de la Terra. Com desconeixia els topònims
nepalès (Sagarmatha) i tibetà (Chomolungma), li posà el nom del

seu predecessor. Així, doncs, la muntanya més alta de la Terra i

l'elllpsolde d'Everest ens el recorden.

Família: fèlids

Espècie:, Fe/is si/vestris si/vestris Lluís Catasús

El gat fer o gat salvatge, és un mamífer

carnívor amb un aspecte molt semblant al

del gat domèstic. Es diferencien, perquè
el gat fer és més corpulent amb el cap
més gros, té el pelatge més dens de co

lor bru grisenc tigrat, i sobretot per la cua,

més curta, espessa i gruixuda amb anells

foscos, entre 2 i 5, i una banda negra a la

punta que és arrodonida. La longitud del

cos, inclòs el cap, va de 50 a 75 cm, i la

cua de 21 a 35 cm. Els mascles poden ar

ribar a pesar fins a 7 kg i les femelles fins

a 5 kg. Miola ronca i bufa igual que un gat
domèstic, però amb una veu més forta,

El gat salvatge habita en zones bosco

ses i també rocalloses, en llocs allunyats
de la presència humana. Prefereix els

boscos caducifolis densos, encara que
també es troba en boscos de coníferes,
bosquines i matollars densos, Per fer-hi
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el cau busca troncs buits o esquerdes i

grutes a les roques, o conilleres o teixo

neres abandonades.

És un caçador molt àgil dotat de molt

bona vista i d'una excel-lent oïda. S'ali
menta principalment de rosegadors,
ocells, amfibis, rèptils i, fins i tot, insec

tes. A diferència de les guineus no menja
els ossos de les seves preses.

És un animal solitari, molt territorial, d'ac

tivitat nocturna, molt esquerp i fugitiu. Di

fícil de veure, i de detectar fins i tot amb

els rastres d'excrements o petjades. És
polígam i l'aparellament té lloc durant les

nits al final de l'hivern. Es pot hibridar

amb els gats domèstics de manera que

alguns exemplars que corren pels nos

tres boscos poden ser fruit d'aquesta hi

bridació. Les cries neixen d'abril a maig.

Només la mare té cura de la ventrada

que sol ser de 2 a 6 gatets, Als 4 mesos

s'independitzen i la maduresa sexual els

arriba als 10 mesos. Poden arribar a viu

re entre 6 i 12 anys.

La subespècie europea està distribuïda

des d'Europa central i meridional fins al

Caucas i l'Àsia Menor. La destrucció del

seu hàbitat i la persecució de què fou ob

jecte ha provocat la regressió d'aquesta
espècie. A Catalunya les poblacions més

grans es troben al Pirineu i Prepirineu i

als Ports de Beseit. La UICN l'inclou en la

seva Llista Vermella d'espècies amenaça
des i està inclòs des de fa anys a l'annex II

del conveni CITES.

El gat salvatge africà (Felis silvestris sub

espècie lybiea) és l'antecessor del gat do
.

mèstic (Felis silvestris subespècie catus).



RETALLS DE
Andorra

El país de les muntanyes

,

Eduard Soler

E
I Principat d'Andorra, amb una superfície de 468 km", és
un dels estats més petits del món i alhora un dels cinc mi
croestats independents d'Europa, concretament el segon

en extensió i el primer pel que fa a població amb més de 84.000
habitants dels quals 32.000 tenen la nacionalitat andorrana.

Andorra, situada al bell mig dels Pirineus, també se la coneix

històricament com Les Valls d'Andorra per la importància que

prenen aquestes en el desenvolupament geogràfic i econòmic
del país; limita al sud amb Catalunya i al nord amb els departa
ments francesos dels Pirineus Orientals i l'Arieja.

Lorigen del topònim Andorra és incert. Algunes teories el relaci

onen amb el mot àrab a/-Darra (bosc), doncs quan els sarraïns

van envair la Península Ibèrica els Pirineus estaven coberts de

boscos: d'altres suggereixen que prové del navarrès andurrial

(terra coberta d'arbusts); hi ha qui ho relaciona amb el mot antic

anorra, que contindria la forma basca ur per referir-se a l'aigua; i

finalment, l'etimologia
popular confirma que
es tractaria del nom

que l'emperador Car

lemany va donar a la

regió en referència a

la vall bíblica d'Endor

a Andor. Precisament

i en relació a aquesta
última teoria, la llegen
da diu que Andorra

fou fundada per Car

lemany, en agraïment
als habitants de les

valls per haver-lo guiat
i ajudat a ell i tot el seu

exèrcit en la lluita con

tra els musulmans.

nou "Pareatge", el contingut del qual encara roman vigent avui

dia, que aclareix alguns punts confusos del primer i que resol
definitivament les diferències entre els dos senyors de les valls.

A partir del segle XVI, els drets del comte de Foix passen a la
Corona de França. El rei Lluís XIII confirma la incorporació a la

corona francesa dels drets de les cases de Caboet, Castellbó,
Foix i Bearn. D'aquesta manera, els drets i la sobirania d'Andor
ra passen a ser compartits a títol personal pel bisbe d'Urgell i i
el rei de França, aquest últim, en tant que hereu dels drets dels

comtes de Foix. Abolida la monarquia amb la revolució, Andorra

passa llavors a mans de la República Francesa. El 27 de març
de 1806, Napoleó estableix per decret imperial de modus defi

nitiu l'estat de Coprincipat, el qual perdura fins als nostres dies.

Un cop superat el declivi econòmic de finals de la primera mei

tat del segle XX derivat dels conflictes armats al continent euro

peu, Andorra per molts segueix sent un reducte del feudalisme.

És per això que el15
de gener de 1981,
els Coprínceps ator

guen, a petició dels

andorrans, la creació
del Govern d'Andor

ra, institució que és

presidida pel Cap de

Govern i inclou sis

consellers a minis

tres. Des d'aquest
moment Andorra es

devé un estat social

i democràtic de ple
dret, el règim polític
del qual és el coprin
cipat parlamentari
que té com a caps
d'estat el bisbe d'Ur

gell i el president de la República Francesa, un govern propi, i

un únic idioma oficial que és el català. Lingrés d'Andorra a l'Or

ganització de les Nacions Unides el 28 de juliol de 1993 permet
per primera vegada a la història l'ús del català en una assem

blea d'aquesta organització.

El Principat d'Andorra s'organitza territorialment a nivell polític
i econòmic en set nuclis anomenats tradicionalment parròqui
es, que són: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-En

gordany (fruit de la segregació d'Andorra la Vella el 1978), La

Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria. Cal dir que a l'acta de

consagració de la catedral de la Seu d'Urgelll'any 839 ja s'enu

meren les parròquies d'Andorra, mostrant que pertanyen al terri

tori dels comtes d'Urgell. A partir del segle XI, aquests van cedint

gradualment els seus drets a la diòcesi d'Urgell fins que, l'any
1133 el comte ErmengollV fa entrega al bisbe d'Urgell de totes

les seves possessions de les valls d'Andorra. Els conflictes ar

mats entre els senyors de les valls i l'església d'Urgell, acosten el

bisbe a la família Caboet buscant protecció. L'any 1159 es firma

un tractat entre totes dues parts on es reconeix la sobirania del

bisbe d'Urgell sobre Andorra i la donació de llurs terres, en feu,
a la casa Caboet. Després, Ermessenda de Castellbó, descen

dent dels Caboet, es casa amb el comte Roger Bernat de Foix i

li transmet el feu de les valls d'Andorra. Això ocasiona diversos

conflictes entre el comte de Foix i el bisbe d'Urgell, fins que el 8

de setembre de 1278 es signa el "Pareatqe", el primer document

constitucional d'Andorra. Deu anys més tard es constitueix un

El patrimoni natural d'Andorra el comencen a descobrir el se

gle XIX botànics, aventurers, novel.listes, muntanyencs, histo

riadors i incomptables viatgers anglesos, francesos, alemanys,
nord-americans i, fins i tot, russos i suecs. Més enllà de que
la principal font d'ingressos del país és el turisme i que durant

molts anys els visitants només han vist Andorra con un carrer

ple de botigues on comprar més barat, tot plegat està comen

çant a canviar i hom reconeix un patrimoni paisatgístic i cultu

ral importantíssim amb més de seixanta cims de més de 2.500

metres que s'alcen al voltant de les tres artèries fluvials que
estructuren l'activitat humana del país: la Valira del Nord i la Va

lira d'Orient que conflueixen a Les Escaldes per formar la Gran

Valira. Més de seixanta llacs d'alta muntanya i un reguitzell d'es

glésies romàniques d'una arquitectura única, entre molts altres

atractius, són el reclam d'un petit país per descobrir.
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Convocatòria Assemblea General Ordinària

La
unió Excursionista de Catalunya

- Agrupació Esportiva, convoca als
socis a l'Assemblea General Ordi

nana, (Consell General Ordinari), que
tindrà lloc el proper dia 16 de Febrer del
2014 a la UEC d'Horta, lloc al FOMENT

HORTENC, carrer Alta de Mariné, 15

(Barri d'Horta), a les 9:30 hores en pri
mera convocatòria i a les 10:00 hores en

segona convocatòria, amb el següent:

Ordre del dia:
1. Obertura de l'Assemblea a càrrec del
President.
2. Relació dels socis presents.
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
4. Informe de la presidència.
5. Presentació i aprovació si s'escau del
estat de comptes del 2013

6. Situació Revista i Butlletí digital
7. Situació refugis

8. Presentació i aprovació si s'escau del

procés d'agrupació amb altres entitats e

implicacions que comporta la migració
de la UEC Agrupació Excursionista.
9. Precs i preguntes

Montserrat Argemi i Escolà
Secretaria

Pere Sauret i Manén
President

LAjuntament de Barcelona lliura la Medalla d'Or
al Mèrit Cultural a Martí Gasull i Roig, a títol pòstum

E
I dimecres 18 de desembre El

Saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona va acollir l'acte de lliu

rament de la Medalla d'Or al Mèrit Cul
tural a títol pòstum al muntanyenc i soci
de la UEC, Martí Gasull i Roig, mort en

un accident de muntanya al Manaslu el

23 de setembre de 2012. La medalla

reconeix la tasca en favor de la llengua
i la cultura catalanes al capdavant de la
Plataforma per la Llengua.

La Medalla la va recollir la seva família,
després dels parlaments d'en Jaume

Ciurana, tinent d'alcalde de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació

i d'en Jordi Manent, director del Con
sorci de Normalització Lingüística de
Barcelona i amic personal d'en Martí

Gasull, qui va fer la glossa del guardo
nat. Bernat Gasull, germà de l'home

natjat, en va fer l'agraïment en nom de
la família. Eilliurament de la medalla va

anar a càrrec d'en Xavier Trias, batlle
de Barcelona, qui també va recordar el

paper d'en Martí Gasull en la promoció
i defensa de la llengua catalana. Així
mateix en tots els discursos es va re

cordar el vessant muntanyenc d'en
Martí Gasull i la seva relació amb la

Unió Excursionista de Catalunya, par
ticularment de Gràcia.

En Jordi Manent, recordava a la glossa:
"Perquè ... avui què homenatgem? Avui

podríem homenatjar el ciutadà anònim
-o poc conegut, no rnediàtic-, que creu

en la cultura de l'esforç, en la feina ben

feta i en la cohesió social i nacional del

país. Però no només homenatgem això.
També enaltim l'esperit de sacrifici i el

patriotisme; avui homenatgem un gran
defensor de la llengua catalana, un ac

tivista de referència i un alpinista impor
tant. Avui homenatgem en Martí Gasull,
un personatge èpic del nostre país."

Bernat Ga_su" i Roig
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La UEC a la nova Fira del Llibre¡
Turisme i Esport de Muntanya

Un any més la UEC ha esta present
a la XII Fira del Llibre,Turisme i

Esport de Muntanya. La Fira es

ve celebrant des del 2002 de forma al

terna a Rupit, Cantonigròs, l'Esquirol i

Tavertet, organitzada pels ajuntaments
del Collsacabra i l'Associació d'Amics
dels Cingles del Collsacabra. Plena

ment consolidada i cita ineludible per a

molts amants de la muntanya s'ha vist

afectada per la manca de recursos eco

nòmics dels ajuntaments organitzadors.
És per això que enguany ha canviat de

dates i de seu. En contes de fer-se el

primer cap de setmana d'octubre s'ha
endarrerit un mes per tal de fer-la coin
cidir amb el Saló de Muntanya de Vic,
ara anomenat Fira Muntanya, que en la
seva 33a edició, va celebrar-se al recin
te firal El Sucre de Vic entre els passats
8,9 i 10 de. novembre.

El Fira Muntanya de Vic tradicionalment
marca el tret de sortida de la temporada
d'esquí i és un gran aparador d'empre
ses organitzadores d'activitats a l'aire
lliure. En les darreres edicions també

estava en hores baixes i cada cop més
mancat d'expositors. La unió dels dos
certàmens ha resultat ser un encert or

ganitzatiu que ha gaudit d'una resposta
molt positiva per part del públic. La Fira
del Llibre com cada any ha anat acom

panyada de conferències, taules rodo
nes i presentacions de novetats editori
als. La única, però notable, absència a

lamentar fou la de Ediciones Desnivel.

Pasqual Garriga i Martí

•

Coricepció Arnau

Ús del guionet en mots compostos o derivats

t'ús del guionet en els mots compostos
o derivats genera una sèrie de dubtes.

Procurarem en aquesta secció acla
rir-ne alguns.
- Els mots compostos amb dos mots

catalans s'escriuen en general sense

guionet: capgròs, capicua, coliflor ... La

paraula vistiplau va junta quan és el

substantiu, quan va al final d'un docu

ment és vist i plau.
- Posarem guionet en els compostos
de dos mots catalans quan el primer
mot acaba en vocal i el segon comença
amb r, s, o x: penja-robes, poca-solta,
para-xocs ...

- El guionet es fa servir per impedir
lectures errònies de certs compostos:
Puig-reig, Font-romeu, Mont-roig ...

- Utilitzarem guionet en els compostos
amb un punt cardinal: sud-est, Sud-àfri

ca, nord-oest. ..

- Posem guionet en els mots compostos
en què el primer element porti accent

gràfic: ciència-ficció, més-enllà ...

- També porten guionet mots expressius
o repetitius: ziga-zaga, tic-tac ...

- Es posa el guionet quan es produei
xen contactes que donarien lloc a grafies
molt -,estranyes: abans-d'ahir, ex-Iugoslà
via,' adéu-siau ...

- Els mots formats amb prefixos s'escri
uen sense guionet: exdiputat, pseudode
rivat, autoretrat...

.

- El prefix no s'escriu amb guionet da

vant de substantius i separat davant

d'adjectius: no-violència, no violent. ..

- Els anomenats compostos a la ma

nera culta s'escriuen sense guionet, i'
el mot porta un sol accent gràfic si en

necessita: serbocroat, fisicomatemàtic,
francoitalià ...

- Hi ha expressions que no es conside
ren mots compostos i que s'escriuen

separades: ciutat dormitori, vagó res

taurant, decret llei ...

Esperem, doncs, que aquest article us

hagi servit d'utilitat.

amb la col-loboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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Equipem els
teus somnis

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

www.verticoutdoor.com

�vèrtic
Barcelona Sabadell Manresa
CI Rocafort, 135

I
Ctra. de Barcelona, 19-21

I
CI Carrasco i Formiguera, 33

Tel: 93 511 6676 Tel: 937450369 Tel: 93877 40 42
verticbcn@verticoutdoor.com verticsbd@Verticoutdoor.com vertic.mrs@Verticoutdoor.com

¿EXTRA DESCUENTO?
+ una powerball

X-Beam de regall

IIEYE
DEFINITION
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A
, Pic de Moros 2.137 m i Roc de la Calma 2.213 m

Alta Cerdanya
- Horari: - Horari: 3 h a 3 h 30 min

- Desnivell: + 250 m

- Dificultat: Sortida molt adient per la iniciació a la marxa amb raquetes.
- Material: Raquetes i pals, per una vegada el material de prevenció
d'allaus sembla del tot innecessari

- Època: de desembre a abril segons la quantitat de neu

- Cartografia: Mapa 2249 ET. Font Romeu Capcir. Esc. 1: 25.000.

IGN Francès.

- Bibliografia: Pyrénées Orientales 25 Balades Hivernales de Jean

Denis Achard. 3Sup Éditions

- Accés: Hem d'accedir al darrer estacionament a l'estació d'esquí
de Font Romeu anomenat La Calma a 2.050 m i dos quilòmetres
més enllà de l'estacionament principal de les Airelles. Des de Puig
cerdà tenim la 0618 .que passa per Angoustrine, Targassonne i el

centre de Font Romeu (28,4 Km). També podem accedir-hi per Sa

llagosa, el coll de la Perxa i Bolquère (34,8 Km).
- Descripció: A tocar del brogit de les grans estacions d'esquí és un

plaer disposar d'amplis espais de silenci on gaudir de l'esquí de fons
a de raquetes. Us proposem una bonica passejada que amb poc des

nivell assoleix dos cims d'àmplies panoràmiques. Podem fer la ruta

amb l'estació oberta a tancada, (normalment a partir de l'u d'abril).
Si està oberta potser que us demanin pagar un forfet de raquetis-

Pic d'Honteyde 1.912 m

Luchonnais
- Horari: de 4 a 5 h per la pujada i baixada

- Desnivell: 670 m

- Dificultat: fins la cabana de Cirés senzilla i fàcil a d'allí al cim es

redreça tot. A fer amb bon temps i visibilitat.

- Material: a part de les raquetes a els esquís cal du sempre ARVA,
pala i sonda de neu.

- Refugi: la cabana metàl-lica de Cirès ofereix la possibilitat de fer-hi

nit. Petita, sense llar de foc a llits. El terra és de fusta i hi cabrien bé

unes 3 a 4 persones

- Època: De desembre a març, segons la neu. Cota de sortida: 1.250 m.

- Cartografia: Mapa 18480T Bagnères de Luchan. Esc. 1: 25:000.

IGN Francès.

- Bibliografia: Le Luchonnais. 15 Balades Hivernales. De Jean

Denis Achard .. 3Sup Éditions

- Accés: Per arribar a Luchon cal passar el coll del Portilló que
arrenca a l'entrada de Bossost a la Vall d'Aran. A Luchon prenem
la carretera O 618 que porta a l'estació de Peyragudes i al coll de

Peyresourde. Al cap de 5 Km hi ha tres revolts de 180º i del tercer

surt la D51en direcció la vall d'Oeil. La seguim fins el poble de Cirès.

Estacionament sota el poble al costat d'un pont.

- Descripció: Ente les valls d'Oeil i de Laboust, a l'oest de Banhères

de Luishon, s'estén I' anomenada muntanya d'Espiau. Aquest petit
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ta. A l'estacionament de la Calma s'inicien
una sèrie de circuits bens assenyalats. Nos

altres emprenem una gran volta pel pla de
la Calma en sentit horari tot seguit l'itinerari
marcat en vermell com "Mauroux". Aquest
nom fa referència la pic de Moros, evident
elevació que tanca el pla a ponent. A mida

que ens hi atansem anem guanyant vista so

bre l'alta Cerdanya. Litinerari marcat acaba
al peu del con superior del cim que assolim

sense dificultats al cap d'una hora. La seva

posició abocada sobre la vall li dóna una

perspectiva que va des del Cadí al Canigó
al sud i des del Peric al Puigpedrós al nord.
AI cim trobem dues antenes de telefonia
amb un sistema de plaques solars. Sortim
del cim entre pinets pel cantó oest, oposat
al d'arribada. Un cop hem perdut una cin

quantena de metres ens trobem en un nou

pla i encarem al nord la carena que baixa
del Roc de la Calma. Retrobem els panells
del circuit "Mauroux" i indicacions del refugi
de la Calma. Fem una petita sifonada i quan
trobem una pista que ve de l'estacionament
la prenem cap a l'oest. Sempre entre bosc

guanyem altura' de nou mentre la pista gira i

es situa sobre l'espatlla del Roc de la Calma.
A 2.117 m trobem el refugi de la Calma. Si

l'estació és oberta ofereix servei de menjars
i begudes. Si no, només la possibilitat de
seure als seu bancs i taules i dinar. Del re-

fugi surten quatre pistes
que es creuen. Nosal-
tres sortim cap al nord

est direcció el Roc de la
Calma. Una mica més

amunt, a la cota 2.132

m, prenem el camí as

senyalat Col Rouge que
encara el cim decan
tant-se cap el vessant

nord tot mantenint-se

paral-lel al que veníem

seguint. Sorgeixen a

l'esquerra la vall d'An

gostrina, el llac de les
Bullases i sobre seu els

dos Perics. Aquest camí
ens porta al capdamunt
del Roc de la Calma on sense i trepitjar cap
pista d'esquí arribem al seu punt culminant a

2.213 m a l'arribada d'un telecadira de qua
tre (2 h a 2 h 30 min). Si estem prou atents, a

tocar d'allí sobre unes roques, trobem el cim
coronat per una taula d'oríentació i un banc
on reposar i gaudir de l'instant. Tanquem el

circuit reculant per la carena fins al punt on

havíem bifurcat per ultima vegada i iniciem
una diagonal evident per un pendent suau

fins l'estacionament de la Calma.

Pasqual Garriga i Martí

massís coronat pel Cap de la Lit de 1.970 m

i el pic d'Honteyde de 1.912 m és un espai
molt ben adaptat a la pràctica de raquetes
donada la suavitat dels seus relleus. Abor

dable tant des del sud com des del nord la

seva carena ofereix unes vistes corprene

dores sobre els tresmils de la zona. Sortim

de la part baixa de Cirés a 1.250 m creuant

el pont sobre el riu d'Oeil i seguint la pista
a mà esquerra vall avall. Als dos-cents me

tres prenem la pista que surt a la dreta en

pujada. Poc després fem un marcat gir a la
dreta deixant una altra pista a l'esquerra. La

pista d'enfila decidida cap a dintre un bosc

de grans pins. Ens oblidem de les bifurca

cions que surten a banda i banda. És aquest
tram de pujada forta i directa la que fa que
el terreny s'adapti més a les raquetes que
a l'esquí. Passada la cota 1.500 m la pista
es desvia cap a un pla a la dreta per aca

bar pujant a la cabana de Cirès fent més

volta. Nosaltres fem drecera deixant el pla
a la nostra dreta. Seguirem recte en diago
nal entre clarianes fins a topar amb el riuet.

Entre pins carregats de neu cal intuir el camí

d'estiu que descriu un arc a l'esquerra del riu

en forta pujada i que acaba sortint al punt
més baix d'una àmplia coma (1 h 30 min).
Allí a 1.650 r.n trobem la cabana de Cirès, de
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xapa rnetàl-lica verda on parem a fer un mos.

Queden poc més de dos-cents cinquan
ta metres pel nostre objectiu però el camí

que remunta el fons de la coma és recte i

força dret. Levitem traçant una llarga ziga
zaga primer cap a l'est i després cap el sud
oest que ens porta, per pendents més

suaus, ailiom de la serra de Salie.
AI capdamunt de la serra

assolim el planer cim

d'Honteyde de 1.912 m

(2 h 30 min a 3 h). El

cim és modest però les

vistes cap els tresmils

del sector del Boum i

Perdiguero fins al Seilh

de la Baque i cap el

massís de la Maladeta

que treu el cap sobre la

carena fronterera són

superbes. Baixem di

rectament a la cabana

pel camí del fons de la

coma que havíem evi

tat de pujada. Si anem

.................
.......�-,

� .

..
�

-,
". t

�'...
�, ..... ,

:
•.

,

__ 1 s",0'<-i ..'A.... Q'<-
�:' ." •• > ,,'0'0'"

•••• S'Y"
..

Honteyde : ....
(1.912 m) .á:'

Cabane I

de Cirè7/
(1.650 m)

I

I

amb esquís és recomana-

ble, en sortir de la cabana, seguir
la pista que havíem evitat de pujada, fa

més volta però és més ampla i evident. Pasqual Garriga i Martí



editorials Joan M Vives i Bernot I<os

Serra de Bèrnia. Marina Alta

Escala 1 :20.000

Editorial Piolet, febrer del 2013 (2° edició)

La serra de Bèrnia està situada entre les comarques de la Marina Alta i Baixa, al país Valen
cià. Assoleix els 1.126 m d'altitud al castell de Bèrnia i presenta indrets interessants com el fort
de Bèrnia i el Forat, una cova de fàcil recorregut que permet el pas d'una banda a l'altra de la
serra. Hi ha representats el sender de Petit Recorregut.

El Montgó. Pare Natural

Escala 115.000

Editorial Piolet, desembre del 2012

El Montgó és una serra de la Marina Alta, entre Dènia i Xàbia que s'alça fins al 750 m. Va ser de

clarat parc natural a l'any 1987. En el mapa hi trobem representat el tram del Camí de Sant Jaume

que hi passa.

Serra de Godall

Escala 1 :20.000

Editorial Piolet, agost del 2012

El mapa recuilia petita serra de Godall, al Montsià, entre la Galera i Ulldecona. Hi trobem

representat el Sender de les Oliveres Mil-lenàries.
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Avui parlarem del Gran Penedès. És una denominació d'ús comú però de caràcter popular que es refereix al territori
històric de la vegueria de Vilafranca i que s'estén més enllà del Penedès amb el Garraf i part de l'Anoia.

1. Aquest riu neix a la Serralada Prelitoral al terme municipal de la
Llacuna i desemboca a Cubelles. Esta regulat per un pantà que va ser

inaugurat el 1928.

2. Diuen, que en comptes del puig de Solanes, aquest puig de 846 m

seria el sostre comarcal de l'Ait Penedès.

3. Situat al terme d'Olesa de Bonesvalls aquest avenc de 336 m de
fondària seria la cavitat més fonda del Garraf i la segona de Catalunya.
4. Fruita amb denominació d'origen de l'Ordal conreat al municipi de
Subirats i Avinyonet del Penedès.

5. Amb 593 m és el punt culminant del massís del Garraf però, no pas
de la comarca del Garraf.

6. Massís que està situat a ponent del riu Llobregat, entre la plana pe
nedesenca i els paisatges mediterranis del massís del Garraf, amb una

elevació màxima de 643 metres al Montcau.

7. Diuen que aquest municipi de l'Ait Penedès és la capital de la vinya.
8. És una planta arbustiva del gènere Vitis originària d'Àsia però
àmpliament conreada a la regió amb unes fulles simples lleugerament
palmades, anomenades pàmpols.

9

3

8

9. Planta endèmica de la família de les palmeres de les regions
mediterrànies pròpia del litoral i el prelitoral i molt habitual al mas

sís del Garraf.

10. Aquesta talaia de 861 m és el punt culminant del Baix Penedès.

11. Diuen que aquesta és la cova més gran de l'Ait Penedès-situa
da al terme municipal de Mediona.

12. Pou natural de parets verticals, subverticals o invertides, obert
a les roques calcàries i en d'altres roques solubles. Cavitat on

predomina el component vertical.

13. Capital de l'Ait Penedès.

14. Important riu que recorre bona part d'aquesta regió. Neix a

l'altiplà de la Segarra i desemboca al riu Llobregat al municipi de
Martorell. Va ser un eix vertebral de la indústria paperera a Catalu
nya amb prop de 65 molins paperers.

15. Vi escumós amb denominació d'origen produït segons el Mè
tode Tradicional. Sant Sadurní d'Anoia es el centre de producció
més important.

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

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom

i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic

per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un

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

guanyador. El guanyador del concursionisme 377 dedicat a a

la fauna pirinenca és Jordi Martínez Rangel. 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 Tarentaisevby ECOHOTELES

· Apartamentns4* en Tarenlaise-Vanoise,
para 2-8 ¡:::ersonas, 1Dlalmente equipados.

· P¡xina cllmatizada-spa
· Lounge-Bar
· I ncreíbles vistas del valle de la Tarentaise

CARLES Giel
ALP,INISME PIRINEUS S.L. I GillES D'·ALTA MUNTANYA

Organització Tècnica: + M�s Viatges (Manlleu)

, t

Properes Expedicions Guiades 2014:
• Toubkal (4.167 m) en hivernal i d'altres tres mils de l'Aties. Del2 al9 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@hotrnall.com - 649 188 391 I 972 727545 -

www.plrlneos3000.com

•

. . ,

, -: #.;�
p

.'



 


