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Refugi CARO "Pepite Anguera"
Alfara de Caries
977 58 00 63 - www.refugiueeearo.eat
Email: jnfo@refugiueeearo.eat ¡Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, Bn, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

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

933325494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

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 CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà

· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya
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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, Bn, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra'
Tortosa (lliure)
Altitud: 1306m
AI centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
Comarca: Baix Ebre
Capacitat: 18
Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Bit i Excursionisme.

. . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • •

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

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

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aguilar
Faeebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Yessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, Bn, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744669/972 145 107 www.xaletuee.eam
· 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 de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.eat
· Altitud: 1.670 metres
· Yessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, Bn, escalada, senderisme

Refugi de PUIGCERCÓS
872 007022 - 680 178 940

www.refugipuigcereos.eat
· 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, Bn, pesca
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editorial

30 edicions de la
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Però gairebé 90 anys organitzant marxes ...

Tot va començar en un temps tan llunyà com l'any 1927, quan el C. E. Rafel de Casanova va

organitzar una Marxa de Regularitat, repetida e11930. Poc després de 1940, ja com a UEC de Gràcia,
s'organitza una marxa Dufour, nocturna. D'aquesta marxa se'n van celebrar una

cinquantena d'edicions, que varen tenir un gran èxit fins als anys setanta, i a partir
d'aleshores van anar perdent públic.

A la darreria dels vuitanta, es feia molt difícil continuar organitzant la Marxa de Regularitat, i es va

començar a pensar a fer alguna altra cosa.

Tot va quallar e11988, quan es va celebrar la primera edició de la nova Marxa Tibidabo-Montserrat.

L'any següent, en la segona edició, ja va adoptar el nom i el camí actual: Gràcia-Montserrat.

Per aquestes trenta edicions, hi han passat uns quants milers de participants, uns centenars de

col-laboradors i col·laboradores, i un grapat d'equips d'organització, sense els quals seria impossible
muntar un esdeveniment d'aquesta envergadura.

El recorregut, d'uns 63 quilòmetres, ha anat variant, però ha mantingut l'essència de la Marxa: seguir
camins allunyats de l'asfalt i amb interès excursionista. I continua representant un repte per a la

majoria de les persones que s'hi inscriuen cada any.

I així, d'any en any, hem arribat a la trentena edició de la Marxa, que tindrà lloc els propers 17 i 18 de

juny. Així doncs, ja ho sabeu, poseu-vos en forma i veniu tots i totes a gaudir del trajecte!

Us hi esperem!
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Castell de Castellet. Foto Pau Mundó

TEXT DE PAU MUNDÓ I ELIAS (DIRECTOR DEL PARC DEL FOIX)
Un racó de paisatge
mediterrani

Si aneu al parc del Foix, no espereu pai
satges alpins, prats o fagedes, és evident

que l'Ait Penedès és una zona típicament
mediterrània, on el conreu de la vinya i

l'olivera alterna amb el bosc de pi blanc

(Pinus halepensis), aquest pi que molta

gent menysprea perquè ni fa pinyons ni

tant sols quasi ombra, és de les poques
espècies que poden arrelar i formar bos
cos en aquestes terres formades sobre un

massís de roca calcària amb baixa pluvio
metria; sort en tenim a la Mediterrània
del pi blanc. En el sotabosc, a les valls i

torrents, la vegetació és molt més rica i hi

podem trobar llentiscles, alzines, arboç,
ullastres, margalló i en algunes zones s'hi
troben petites però sorprenents orquídies.

Tota aquesta vegetació i el paisatge geolò
gic de tipus càrstic, forma un mosaic amb
els camps de vinya i les oliveres, que resul
ta l'ambient ideal per a la convivència de

diversos tipus de fauna, entre la que hi ha
una important varietat de papallones, onze

espècies diferents de ratpenats, i nom

broses espècies d'amfibis i rèptils, totes

elles en augment des de que es va iniciar
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Escales a Font d'Horta. Foto Pau Mundó

la protecció d'aquest racó de Penedès entre

plana i muntanya. Gràcies als esforços de

conservació dels darrers vint-i-cinc anys,
s'han anat retrobant espècies que es creien

ja extingides en aquesta zona, com ellla

gost pedra, el gripau d'esperons, el cabirol,
algunes espècies d'orquídies, i altres flors
com la fritil-laria, entre molts altres.

Al Foix, les aus són un món a part, hi ha
nombroses rapinyaires entre elles I'àliga
cuabarrada (Hieratus fasciatus) espècie
protegida que 'per si sola ja li val al parc
la classificació com a ZEPA, a part d'altres

rapinyaires (òlibes, ducs, xoriguers, ali

gots, esparvers, arpelles, astors ... ), que li

atorguen una riquesa ornitològica única,
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i fan que algunes zones del parc mereixin

una especial cura en la seva conservació.

L'abundància d'aus migratòries a l'entorn
del pantà de Foix té una causa concreta ja
que una funció natural important que fa

actualment el pantà, és la substitució de

les antigues llacunes de costa que van des

aparèixer a l'urbanitzar la costa catalana

que és on s'aturaven les migracions en els
seus viatges entre Europa i Àfrica; ara,

sense llacunes de costa, s'aturen al pantà,
a l'entorn del qual tenim censades més de

250 espècies d'ocells entre migratoris i re

sidents. Cada any, entre estiu i tardor or

ganitzem trobades guiades per observar

aquestes migracions, i també s'aprofita
per alliberar alguns animals, general
ment rapinyaires, que s'han recuperat al

centre de recuperació de fauna salvatge
del Cos d'Agents Rurals.

Dins del parc, hi trobem també elements

patrimonials importants, com són els cas

tells de Castellet i de Penyafort, jaciments
arqueològics i altres elements no tan im

portants però sí molt interessants com

són forns de calç i altres construccions de

pedra seca.

Castell de Castellet. Foto Sofia Paricio

ORíGENS DEL PARC

La història del Parc del Foix, situat al mig del triangle de les tres V; format per
Vilanova, Vilafranca i el Vendrell, comença quan l'any 1993, l'ajuntament de
Castellet i la Gornal va veure amb preocupació que l'embassament de Foix era el
nucli d'una parcel-lacio irregular amb construccions il-legals i de baixa qualitat
que començaven a sortir com bolets. Es va fer en aquell moment a corre cuita

un pla especial de protecció de l'entorn del pantà de només 1.900 hectàrees. Va
donar bon resultat i es va aturar el desgavell.

Amb els anys, es va anar ampliant l'àmbit de protecció i actualment és un espai
protegit de 3.150 ha, que pertany a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona, inclòs a la Xarxa Natura 2000 i una bona part de la superfície està

dins del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural, de la Generalitat). També ha estat

declarat ZEPA (Zona d'Especial Protecció de les Aus), doncs a més de tenir cen

sades més. de 250 espècies d 'ocells, hi nidifica I'àliga cuabarrada, espècie en re

gressió, molt protegida per les autoritats ambientals europees. També en aquest
temps, des de la creació del primer pla especial s'han incorporat a la seva gestió,
a més de la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Castellet, l'ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos i la Fundació Abertis, propietària del Castell de
Castellet on hi tenen una Seu de les Reserves de la Biosfera Mediterrànies. L'any
2012 es va fer un nou Pla Especial de Protecció més modern que substitueix el de
1993 i que actualitza totes les figures de protecció que han sorgit en aquests vint

anys (PEIN, ZEPA, Natura 2000 no incloses en el pla del 92), així com els canvis

legislatius que hi ha hagut en els sectors forestal, ambiental, agrari i urbanístic.

Foto Ramon Puertas
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Però no tot

són flors i violes ...

A part del problema dels incendis (pro
blema relatiu si no fos per la seva crei

xent repetició, ja que les espècies del

parc són piròfites i es regeneren bé), hi

ha dos grans temes que porten de cap
als gestors de l'espai; un és el creixent

nombre d'activitats que s'hi realitzen i

el creixent nombre de participants a les
mateixes, que en alguns moments rat

llen la massificació, doncs on fa quinze
anys hi passaven dues curses de cent

corredors a l'any, ara n'hi volen passar
dotze i algunes de fins a mil cinc-cents

corredors, on abans escalaven una dot
zena de persones en tres a quatre vies

d'escalada, ara en són un centenar i s'hi

Foto superior: Aligot. Foto Ramon Puertas Caves de la Bovera. Foto Sofia Paricio Papallona. Foto Emili Blanca

MACAO

ha obert més de cinquanta vies, algunes
en parets de nidificació de rapinyaires, cal

afegir-hi les curses de BTT en constant

creixement, activitats abans desconegu
des com el geocerca, els eterns boletaires,
esparragaires, caçadors, activitats esco

lars, i tantes altres que separadament no

suposen cap problema però en conjunt i

amb massa participants poden ser perju
dicials per al medi.

Partint de la idea de que el millor

per gaudir de la natura és passejar-hi
tranquil-lament, s'han creat itineraris per
canalitzar els visitants a les zones més in

teressants del parc, prioritzant els interes

sos familiars i els naturalistes, a tal efecte
es disposa de tres itineraris senyalitzats,
a més de dos observatoris d'ocells, i es

tem creant itineraris geològics, històrics
i naturalístics, amb aquesta oferta, mo

desta per les petites dimensions del parc,
esperem satisfer el visitant que ve a veure

el parc amb calma; a part hi ha també els
GR i PR que travessen el parc.

Per tal d'evitar la massificació de les zones més sensibles de l'espai protegit, s'hi regulen els recorreguts de les activitats

organitzades (aplecs, curses, curses de ETT, hípica, marxes .. .) per evitar que es fiquin en llocs sensibles per a la fauna, la .

flora a que interfereixin amb altres activitats com la caça. Qualsevol activitat organitzada que s'hi vulgui celebrar, ha
de comptar amb el permís del parc, i s'ha d'adaptar obligatòriament al Mapa de Camins per a Activitats Organitzades
(MACAO col-loquialment) que hi ha penjat al web del parc. Aquest mapa, que es revisa cada any per incorporar, variar a

treure opcions en funció de les observacions dels usuaris, es va començar a utilitzar l'any 2014, i es va crear des del parc,
amb el suport i ajut dels ajuntaments que el conformen, el Cos d'agents Rurals de la Generalitat i el Servei de Protecció
de la Fauna de la Generalitat. Un cop publicat al web, es va presentar a les entitats esportives i als tècnics municipals de
l'entorn del parc i es van recollir suggeriments, alguns dels quals es van incorporar l'any següent, i el mateix es va fer els
dos anys posteriors.

En el mapa s'hi grafia la generosa xarxa de camins que es poden utilitzar per a fer-hi activitats col-lectives, diferenciant
els que són per a curses a peu, els que son per ETT, i els que són per caminades, i assenyalant també els que el seu ús no

més es potfer en determinades èpoques de l'any en funció de la cria d'espècies protegides. La memòria que l'acompanya,
explica l'encaix normatiu i les excepcions aplicables.

I, atenció, hi ha qui es pensa que no es pot passejar per camins que no siguin d'aquesta xarxa, ),zo és així, a nivell par
ticular es pot circular a peu per on es vulgui, només cal tenir en compte que s'està en un espai protegit i que qualsevol
activitat massa sorollosa a fora dels camins pot interferir en la cria de nombroses espècies animals a en la vida de plantes
i insectes protegits.
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L'altre preocupació, un punt realment ne

gre podríem dir-ne, és la contaminació

del pantà. Tot i que la gestió de les aigües
no depèn del parc, sinó de l'ACA, periòdi
cament es fan anàlisis d'aigües del pantà
i de les fonts per saber el nivell de conta

minació. El riu i el pantà estan contami

nats, degut a la proximitat de poblacions
importants, als productes residuals de

l'agricultura i a la disminució del cabal
del riu per la baixada de la pluviometria
i la perforació de pous aigües amunt els
darrers anys, aquesta contaminació im

pedeix fer activitats que puguin suposar
contacte amb l'aigua. De totes maneres,

cal reconèixer que està molt millor actual

ment que fa vint anys. La conservació

de l'entorn terrestre que s'ha derivat de
la gestió del parc, ha influït notablement
en la millora del medi aquàtic, doncs la
conscienciació de la població i la millora
de les xarxe� ecològiques s'ha notat tam

bé en el pantà. Les expectatives son bones

sempre i quan no disminueixin els esfor

ços de conservació i divulgació que fan les

administracions, i continuï el bon nivell
de col-laboració de la població que hi té

relació (visitants, agricultors, industries i

ajuntaments de la conca del riu Foix).

El principal problema (ara sí que parlem
d'un Problema amb majúscula) del parc,

Ermita de Penyafel. Foto Pau Mundó

és l'incivisme que es dona en les zones de

pesca, on malgrat haver-hi tots els ele

ments per tenir-les netes, constantment

s'han de fer neteges extraordinàries per
la gran quantitat de deixalles que s'hi
acumulen. Aquestes zones, son les més

visitades del parc, i malauradament les
més brutes, malgrat els esforços del parc

per mantenir-les netes. La pesca només hi
està permesa en dues zones i únicament

per concursos autoritzats per la Generali

tat, però malgrat els esforços dels guardes
del parc, els Agents Rurals de la Genera

litat i els Mossos d'Esquadra, nombrosos

pescadors hi pesquen a les tardes, a les
nits i en llocs amagats, deixant un gran
nombre de residus que embruten molt
l'entorn, a banda d'abandonar fils i hams

que són un greu parany per a la fauna.

El futur del pare

Tenint en compte la millora que ha sofert
l'entorn del pantà de Foix des de la seva

protecció, les perspectives són bones. La

regulació de les activitats organitzades a

través del MACAO està donant bons re

sultats, l'increment del nombre d'espècies
de fauna i flora també és un bon indica

dor de salut ecològica, la gestió dels bos
cos en que col-labora el parc (no oblidem

que són boscos privats sense rendibilitat

econòmica), està millorant l'ecosistema a

més de prevenir incendis, i sense ser ex

cessivament optimistes, comptem amb
bons aliats com la Diputació de Barcelo

na, el Departament de Medi Ambient i el
Cos d'Agents Rurals, per poder controlar
l'incivisme d'alguns pescadors les deixa
lles constants i abundants dels quals és el

que més mala imatge dona al visitant.

Actualment, després de molts anys sen

se poder abordar fermament el tema de

l'aigua del riu i del pantà per la seva com

plexitat que va molt més enllà del parc,
s'estan fent accions encaminades a la
disminució de la contaminació en origen,
un conjunt de problemes independents i

molt complexos, que creiem que donarà
resultats notables en pocs anys. Ens hi

hem posat de la mà de totes les adminis
tracions competents en aquest territori,
d'una important fundació privada i de
dues universitats, creiem que és una ga
rantia per resoldre amb èxit un problema
tan complex.

El Parc del Foix és una petita joia natural
al mig del Penedès, en el centre de grave
tat de tres ciutats, trobem un racó que ens

pot fer pensar que ens han portat molts

quilòmetres lluny, un entorn on hi ha àli

gues, falcons, toixons, cabirols i castells

medievals, un lloc que valla pena visitar,
passejar-hi poc a poc i sense córrer, hi tro

bareu alguns espectacles impressionants
com són la visió del pantà a la matinada
o al capvespre amb tota la seva fauna vo

ladora tan variada, o el sobreeixidor de la

presa un dia de pluja forta rajant amb la

força dels torrents mediterrànis, o la seva

geologia i el seu patrimoni, la flora que cal
veure amb calma i tranquil-litat, les abun
dants i variades papallones ...

Penso que el futur del Parc del Foix, per
les seves dimensions i la seva fragilitat,
no pot ser mai una espècie de parc pe
riurbà on anar a fer grans manifestacions

d'energia col-lectiva, més aviat és un es

pai fràgil que s'ha de veure amb calma i

curiositat, on passejar havent planificat
les visites cap a les zones on hi ha cada

detall, no hi veureu papallones al costat

de la carretera, orquídies des del cotxe,
ni ocells als restaurants (excepció feta de

l'ànec mut del Penedès, molt recomanable
trobar-lo dins del plat). És la Mediterrà
nia discreta, silenciosa i petita que ens

sorprèn si sabem anar a trobar-la.

9



Ruta serra de la Freixa

Quantes vegades ens hem trobat en una sortida per la muntanya, en un indret remot

i sense assenyalar en els mapes, amb les restes enrunades d'una ermita, a els vestigis
d'una edificació singular? En tornar a casa probablement hem provat de cercar

informació i no hem trobat res en els mitjans convencionals. És en aquest moment que
haurem de tenir present que el nostre país és l'únic del món que té tots els seus edificis

religiosos catòlics inventariats i ens dirigirem a l'arxiu català més singular i, alhora,
relativament poc conegut: l'Arxiu Gavín. Situat al monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, i bastit durant dècades per la feina gairebé
anònima del Josep Maria Gavín -veritable Indiana Jones català que ha figurat diverses

vegades al "llibre dels rècords catalans"-, i dels centenars de voluntaris que l'han

ajudat, l'Arxiu Gavín és un referent com a centre de documentació de cultura popular i
\

religiosa de Catalunya.

TEXT l FOTOGRAFIES D'IGNASI DIES
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Josep Maria Gavín

Josep Maria Gavín i Barceló (Barcelona,
1930) ha estat des de ben petit un veri

table addicte al col-leccionisme. Recolzat

per una família profundament catòli
ca, als quatre anys inicia una col-lecció

d'estampes de Sant Josep que li durà més

d'un maldecap durant la Guerra Civil. Un

cop acabats els estudis entra a treballar a

La Caixa de Pensions i comença a dedicar
les seves estones lliures al que serà el seu

gran projecte vital: la cerca d'esglésies per
tot Catalunya. El1966 es fa soci de la Unió

Excursionista de Catalunya i a través de
l'entitat entra en contacte amb estudio
sos que l'ajuden en la recerca. Arran dels
seus continus viatges pel territori català

fotografiant esglésies i recollint dades,
l'any 1978 publica el primer volum de

l'Inventari d'Esglésies de Catalunya.
La resta de volums van apareixent a mida

que el Josep Maria Gavín acumula infor
mació en el seu propi domicili a Valldo
reix -convertit ja en un arxiu- fruit de les
visites que realitza per tots els municipis
del nostre país.

La seva trajectòria el du l'any 1979 a la

presidència dels Amics de l'Art Romànic

-societat filial de l'Institut d'Estudis Ca

talans-, càrrec que ocuparà durant qua
tre anys. El veritable reconeixement a la

seva feina, però, arriba l'any 1984 quan
és honorat amb la Creu de Sant Jordi. El

1985, La Caixa, sabedora de la trajectòria
del Josep Maria Gavín, l'allibera de les se

ves responsabilitats laborals mantenint-li
el sou, cosa que facilita la seva dedicació

. en exclusiva a l'arxiu. Des d'aleshores ha
fet més d'un miler de conferències, expo
sicions i xerrades; ha col-laborat a través
de l'arxiu en més de cinc cents llibres; i ha

compartit les seves experiències a través

de premsa i ràdio.

La història

de l'Arxiu Gavín

L'excedència laboral suposarà a Josep Ma

ria Gavín la dedicació exclusiva envers

l'arxiu. A partir d'aleshores crea nous fons
i col-leccions i, gràcies a les nombroses do
nacions individuals i d'entitats, i a l'ajuda
de diversos voluntaris, el fons de l'arxiu

assoleix unes dimensions tals que Josep
Maria Gavín decideix, entre els anys 1985

i 1987, vendre a la Generalitat de Catalun-

ya bona part del fans acumulat fins a

aquell moment per tal d'obtenir recur

sos per continuar la seva tasca.

Pels volts de l'any 2000 l'arxiu ha tripli
cat el seu fons i, arran dels seriosos pro
blemes d'espai que sorgeixen, s'inicia
la cerca d'alguna institució que vulgui
allotjar-lo, tot prioritzant el fet d'ubicar
el material en un mateix indret per tal
de mantenir la unitat de fons d'arxiu.
Es descarta la possibilitat de donació a

l'Arxiu Nacional de Catalunya, ja que la
voluntat que el fons continuï sent obert
i accessible a tothom no és compatible
amb la llarga espera de temps que supo
sarien les tasques d'instal-lacíó i catalo

gació del material en aquesta entitat.

En un primer moment s'arriben a

acords amb l'Ajuntament de Tàrrega
i es trasllada una bona part del fons

cap a la capital de l'Urgell. Per causes

diverses els acords no es materialitzen

i la documentació s'acaba guardant en

un magatzem d'aquest municipi. La

resta del fons i la feina d'arxiu, tanma

teix, continuen a Valldoreix. Pels volts

de l'any 2005 es contacta amb els Ger

mans Maristes de Catalunya i aquests
accedeixen a donar continuïtat a l'arxiu
en les dependències del monestir de

Santa Maria de Bellpuig de les Avella
nes. Durant el 2007 s'efectua el trasllat

de la documentació dipositada a Tàrre

ga i també de bona part de la que hi ha
a Valldoreix i s'arriba a un acord amb
la Generalitat, que accedeix a fer cessió
del material que posseïa .

Finalment, el 4 d'octubre de 2008

s'inaugura l'Arxiu Gavín (http://arxiu-

gavin.wordpress.com) en la seva ubicació

definitiva al monestir de les Avellanes. A

poc a poc es va efectuant el trasllat de la

documentació que resta a Valldoreix, on

encara continuen treballant el Josep Ma

ria Gavín i una trentena de voluntaris i on

hi romanen dues col-leccions completes
que encara no han estat traslladades.

L'Arxiu Gavín en el

monestir de Santa

Maria de Bellpuig de les

Avellanes

El monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes posseeix una dilatada
història. Bastit per l'ordre monàstica dels

premonstratesos en el segle XII, aviat as

soleix el seu esplendor gràcies a les dona
cions i a la protecció dels comtes d'Urgell,
que l'utilitzen com a panteó. Després
d'una llarga decadència el monestir res

sorgeix durant el segle XVIII amb l'Escala
Històrica de les Avellanes, precursora de

la historiografia moderna catalana i crea

dora de la important biblioteca del mo

nestir, avui desapareguda. El segle XIX ve

marcat per la ruïna del monestir, temps
en que alguns dels sepulcres comtals són

traslladats a l'altra banda de l'Atlàntic,
concretament al museu novaiorquès de
The Cloisters, per no retornar mai més a

Catalunya. En aquest difícil context una

breu estada d'una comunitat de l'ordre de

la Trapa no impedirà la desaparició defi

nitiva del cenobi.

Els Germans Maristes -comunitat re

ligiosa no monacal- s'instal-len a les
Avellanes el 1910 i inicien una nova eta-

En Josep Maria Gavín treballant
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Sant Joanet. Sant Martí de Canals (Pallars Jussà). Oratori encimbellat a la serra de Pessonada, dins d'una petita balma, que pròxima
ment rebrà la visita d'en Josep Sansalvador per tal d'actualitzar l'Inventari d'esglésies mitjançant fotografies

Tot el material
de l'arxiu prové

íntegrament de la
feina desenvolupada

pel Josep Maria

Gavín, els treballadors
i els voluntaris de

l'arxiu, així com de les

quantioses donacions

que es van rebent

periòdicament.

Prestatgeries de l'Arxiu Gavín on es

12 custodia la documentació de l'Inventari

d'esglésies de Catalunya

pa amb la voluntat de reprendre l'antiga
tradició monàstica per adaptar-la als

temps presents. En l'actualitat el monestir

(http://www.monestirdelesavellanes .

com) ofereix als visitants la seva hostat

geria i casa d'espiritualitat -amb sales de
reunions i servei de restauració- a més

d'una variada oferta d'activitats relacio

nades amb el benestar personal així com

amb l'excursionisme i esports nàutics pels
espais naturals de la serra del Montsec.

L'Arxiu Gavín -emplaçat en un edifici an

nex de dues plantes que havia estat anti

gament fusteria, ferreria i magatzem- es

troba dividit en tres àmbits: la sala de tre

ball i consulta -presidida per la Mare de
Déu dels Arxius-; el dipòsit; i la zona per
a exposicions -on es mostren de manera

permanent algunes llibretes de camp del

Josep Maria Gavín-. L'arxiu es troba sota

la direcció tècnica dels arxivers del mo

nestir, i compta amb un arxiver a temps
complet, en Josep Sansalvador, i amb els
voluntaris que treballen amb el Josep
Maria Gavín a Valldoreix. Tot i que s'està

procedint a la catalogació informatitzada
del fons en Josep Sansalvador és capaç de
trobar qualsevol document de manera

manual en menys d'un minut!

El fons

El fons documental de l'Arxiu Gavín -con

siderat per la UNESCO com un dels fons

personals més importants d'Europa- està
format per 48 col-leccions. Hi destaquen la
col-lecció d'estampes o postals religioses
-de Sant Josep, Sant Jordi, Marededéus,
recordatoris de comunió, defunció, etc.-,
amb més de mig milió d'exemplars; la
col-lecció de goigs -la segona més gran de

Catalunya, per darrera de la del monestir
de Montserrat-; la col-lecció de personatges
catalans, amb documentació sobre 76.000

personatges del nostre país; la col-lecció

corresponent als pobles del Principat,
amb més de 650.000 articles i documents
ordenats per comarques i pobles catalans
sobre els seus castells, pedrons, fornícules,
dòlmens, menhirs, masies, pous de glaç,
ponts, creus de terme, etc.; la coJ.lecció de
més de mig milió de postals i fotografies
de patrimoni arquitectònic de tot el món
-70.000 de les quals corresponen a Cata

lunya-; i finalment l'inventari d'esglésies
de Catalunya, l'a singular col-lecció que ha

projectat mundialment l'arxiu.

Tot el material de l'arxiu prové íntegrament
de la feina desenvolupada pel Josep Maria
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Sant Miquel d'Aramunt (Pallars Jussà). Els vestigis de l'església són difícilment identifi
cables i resten a la vista només quan les aigües de l'embassament de Sant Antoni baixen

considerablement. L'Arxiu Gavín té pendent de visitar l'indret per tal de realitzar-hi

fotografies per a l'actualització de l'Inventari d'esglésies

Gavín, els treballadors i els voluntaris de
l'arxiu, així com de les quantioses dona
cions que es van rebent periòdicament.
El fons posa a disposició dels usuaris un

ampli ventall de canals per facilitar la con

sulta, a banda de la visita personal: telèfon,
correu electrònic i també xat. La prova de
la importància del fons -que rep moltes

consultes especialitzades- queda demos

trada a través de les vora de cinc-centes

col-laboracions en llibres que ha fet l'arxiu.

t'inventari d'esglésies
Els inicis de l'inventari d'esglésies de Ca

talunya es remunten a un primer inventari

que fa el Josep Maria Gavín d'esglésies que
tenen campanar. En adonar-se que aquesta
feina l'acabaria aviat, l'amplia a qualsevol
edifici religiós catòlic -església, ermita, ca

pella, monestir, convent, catedral, oratori,
etc.-, de propietat eclesiàstica, particular o

pública, amb culte o dessacralitzat, i amb

independència del seu estat de conserva

ció -s'inventarien fins i tot els espais on

hi havia hagut un edifici religiós-. Aquest
perseverant treball de catalogació d'edificis

religiosos d'un país -fenòmen únic en tot

el món-, és reconegut finalment amb la

Creu de San Jordi, atorgada per la Genera
litat de Catalunya a en Josep Maria Gavín

el 1984. El fet d'haver trepitjat tots els po
bles i ciutats de Catalunya -desplaçant-se
a peu pels seus racons més inaccessibles i

desconeguts- per tal d'elaborar l'inventari
l'ha portat també a figurar al Llibre dels
rècords catalans.

A l'inventari d'esglésies de Catalunya hi

ha estudiats a dia d'avui prop de 27.000

edificis religiosos catòlics del Principat,
la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i

Andorra. Les aproximadament 300.000

fotografies i les informacions recollides -

sempre contrastades personalment- han
cristal-litzat en un inventari que ha estat

publicat en 30 volums. Els més de trenta

anys de feina del Josep Maria Gavín i els

seus col-laboradors estan degudament
arxivats al monestir de les Avellanes amb
una sistemàtica que segueix criteris geo-

gràfics -per rigorós ordre alfabètic- per
comarca, municipi i agregats. Les feines
d'anàlisi -actes de consagració, toponí
mia, fonts orals, etc.-, i de camp, que en

molts casos es podrien qualificar de de

tectivesques, han dut a descobrir un total
de 63 esglésies de les quals, o bé no se'n te

nia notícia -com les restes trobades prop
de Sant Llorenç de Montgai (Camarasa),
a les de la serra de la Campaneta, apro
fitades com a trinxeres durant la Guerra

Civil espanyola, a Sant Salvador de Taló

(Gavet de la Conca)-, o bé es donaven per

desaparegudes com les del despoblat de

Puiforniu, a la Vall Fosca, o les del turó de
Sant Ermengol, prop del poble de Boada

(Vilanova de Meià).

El Josep Sansalvador compagina les dife
rents tasques d'arxiu amb l'actualització
de l'inventari d'esglésies. A dia d'avui ha

completat diverses comarques del Pirineu
i de Ponent i, de moment, ha descobert a

l'Ait Urgell, juntament amb l'Eliseu Pei

dró, especialista i membre de la UEC de

Sants, divuit esglésies romàniques que no

havien estat inventariades enlloc (ni tan

sols pel Josep Maria Gavín), i ha detectat

nombroses afirmacions errònies incloses
en conegudes publicacions especialitza
des en art romànic. Es constata, doncs,
que l'equip de l'Arxiu Gavín encara té cor

da per continuar trescant per la geografia
catalana a la recerca d'esglésies oblidades.

Restes de la Mare de Déu de la Pietat, capella del Castell d'Orcau (Pallars Jussà).
Fotografia anterior a la seva recent restauració 13



Prop deillac de Roselend sota l'Aiguille du Grand Fond i la Pointe de Presset

Potser haureu sentit parlar de la Pierra Menta la prova més dura del calendari de les
curses d'esquÍ de muntanya, l'única que dura quatre dies. Ara bé qui sap on se celebra?

Qui ha sentit parlar del petit massís del Beaufortain enclotat entre els grans cims de la
Vanoise i el massís del Mont Blanc? En aquest article mirem de presentar-vas-el i us

n'oferim un tast per tal que, si us bé de gust, hi aneu a gaudir de les infinites possibilitats
que ofereix a tot amant de l'esquÍ de muntanya.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA l MARTÍ

Presentació i ubicació

En virtut de la preservació del modus
de vida dels Alps, hi ha qui es refereix al
Beaufortain com al Tirol deIs Alps fran
cesas. Es troba situat al departament de
la Savoia a tocar de l'Alta Savoia. Aquest
massís on viuen poc més de 4.000 ànimes,
ha sabut evitar el despoblament gràcies
al desenvolupament d'un turisme soste

nible i de baix impacte ambiental i a la
conservació del les activitats artesanals i
ramaderes en què té un pes important la
fabricació de formatge. En efecte, a França
s'identifica el terme Beaufort (pronuncieu
"Bofòr") no pas amb un massís a un po
ble, sinó amb el deliciós, inconfusible i

14

personal formatge que s'hi produeix. El
Beaufort es caracteritza per ser un for

matge de grans dimensions, d'uns 15 Kg
la peça, i per ser l'únic que presenta un

perfil còncau. Fet amb llet de vaca, està

regulat per normes estrictes que marca

la seva Denominació d'Origen Protegida
(AOP). Tant en Gîte d'etapa, com en res

taurants locals, no us deixaran marxar

sense que l'hagueu tastat, solo com a in

gredient de qualsevol recepta local.

Ho he de reconèixer, si no hagués sen

tit parlar de la mítica cursa d'esquí de

muntanya de la Pierra Menta jo tampoc
m'hauria fixat en el modest massís de
Beaufortain (pronuncieu "Bofortèn"),

Aquesta cursa que se celebra cada any a

meitat del mes de març és, amb una du
rada de 4 dies, la més dura del calendari
internacional. Aquest any es correrà la 32
ena edició entre e18 i I'll de març. Per cert

es corre en parelles i en Kilian Jornet l'ha

guanyada en quatre ocasions, entre elles
la del 2016. La sòcia de la UEC de Gràcia,
Mireia Miró l'ha guanyat en dues oca

sions i ha quedat segona en dues més.

Dit això tenia molta curiositat per desco
brir com una prova tan dura podia cele
brar-se en un massís tan modest que la
seva cota màxima, el Grand Mont, tot just
fa 2.686 m d'altura. Buscant informació
sobre el Beaufortain vaig veure que estava
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equivocat que de fet el massís culmina al

pic de Roignais a 2.995 m. El Grand Mont
és tan sols el punt més alt i concorregut
per on discorre la famosa cursa.

El Beaufortain es troba situat entre el

massís del Mont Blanc al nord i el de la

Vanoise al sud, això fa que reculli nevades

de totes les pertorbacions retingudes per

aquests massissos i que al mateix temps
quedi arrecerat dels fenòmens dels vents

d'efecte foehn. Aquest vent descendent,
càlid i sec, que bufa a sotavent de serrala

des i massissos, fa augmentar ràpidament
la temperatura i provoca la fosa de la neu.

La seva absència permet acumular grans

gruixos de neu i fa possible, fins ben en

trat l'abril, iniciar ascensions amb esquís
des de cotes situades entre mil i mil dos

cents metres. Això sí, a l'hivern el fred és
ben viu com vàrem comprovar a meitat

de febrer quan hi vam anar. D'igual ma

nera tot i la modèstia dels seus cims és
fàcil fer-hi descensos de fins a 1.700 m

de desnivell com entre el Grand Mont i

Arêches, Dit en altres paraules aquí hi ha

neu a dojo i ascensions a fer de desembre

a finals de juny. És una meca de l'esquí de

muntanya.

A grans trets el massís té dos vessants ben

diferenciats: el sud més assolellat i el nord
més obac i arrecerat. Al sud s'hi accedeix
des de la vall de la Tarentaise, la que va

d'Albertville fins a Tignes i Val d'Isère.
Entre Albertville, Moûtiers i Bourg Saint

Travessant Boudin carregat de neu

Maurice la vall fa un traçat en forma de M

on trobem diversos accessos a l'anomenat
vessant "Soleil" del Beaufortain. Les prin
cipals ascensions es fan des de Bourg Saint
Maurice cap al sector de la Pierra Menta,
un bonic i característic pitó de roca aïllat
de 2.711 m que dóna nom a la cursa. Prop
seu hi ha el refugi de Presset a l'ombra del
cim més alt del massís, el Rognais. Tam

bé sobre el poble d'Aime hi ha el sector de

Crêt du Rey i de le Quermoz, de relleus més

suaus i espais més oberts.

massís i preserven una imatge autèntica.
De fet avui en dia formen un únic muni

cipi i amb el nom d'Arêches-Beaufort es

denomina l'estació d'esquí i el centre de

vacances d'estiu. Al voltant d'ells, en tres

valls diferents on trobem nombrosos llo

garrets habitats és on es disputa la cursa

i on se situen les ascensions que us propo
sem. Arêches, situat a mil metres d'altura,
és un poble bonic i encisador. És al peu
de l'estació d'esquí Arêches-Beaufort que
ofereix forfaits de 7,5€ per a esquiadors
de muntanya que permeten accedir a la

cota 1.700 de l'estació i acostar-nos així

al Grand Mont. En el vessant nord, el sec

tor oriental és força inaccessible durant

Al vessant nord-occidental del massís tro

bem dos poblets de muntanya Beaufort
i Arêches que representen l'essència del
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Prop deillac de Roselend sota l'Aiguille du Grand Fond i la Pointe de Presset, amb la Pierra Menta al fons

És una meca de

l'esquí de muntanya.

l'hivern ja que la carretera que hi dóna
accés roman tancada fins a finals de maig.
Es tracta de la carretera que s'enfila cap al
coll del Cormet du Roselend a 1.967 m, que
uneix Beaufort amb Bourg Saint Maurice a

la vall de la Tarentaise. Tot i això el més de

juny encara poden fer-se grans ascensions

al sector com és l'ascensió de la Pointe de

16
Pendents sostinguts sota el cim de la Pierra Menta

la Combe Neuve de 2.961 m perfectament
orientada al nord.

Val a dir que en temporada hivernal no

més és guardat el refugi de Presset pen

jat a 2.514 m a tocar d'un llac i amb una

vista privilegiada sobre la famosa Pierra
Menta. Obre entre meitat de febrer i finals
d'abril i ofereix 30 places. La resta de re

fugis del massís, els de la Balme, la Coire i
el de Plan de la Lai, ofereixen part lliure i
oberta amb llits i mantes.

La nostra estada

Aprofitant un pont de quatre dies coinci
dint amb el carnestoltes fem una escapa
da de 4 dies i mig per fer un tast del que
ofereix el Beaufortain. Sortim divendres
a les 15 h després de treballar i a quarts
de dotze de la nit arribem a la nostra gîte
al poble d'Arêches on ens esperen impa
cients. renim intenció de fer força feina,
per entendre'ns, tres plans "durs" i dei

xem en suspens la decisió de què farem el

dimarts al matí abans de retornar cap a

Catalunya.
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1. Dissabte i diumenge:
Circuit del Col du Coin

2.398 m. 7 h a 8 h pel
tomb. +1.200 m.

Dificultat: fàcil S2
Teníem afany per contemplar el cim de

la Pierra Menta així que no dubtem a co

mençar la nostra estada fent el llarg cir

cuit del col de Coin que passa pels seus

peus. Se surt del nucli de Boudin a 1,8 Km

d'Arêches. Es tracta d'un petit llogarret si

tuat a 1.308 m format per xalets alpins de

gran bellesa, algun d'ells catalogat. Deixem

el cotxe a la part més baixa del nucli al cos

tat de la carretera que s'enfila al coll de Pré.

Tard, prop de les 10 del matí comencem

a esquiar. Travessem l'encisador nucli de

Boudin, amb teulades carregades de neu.

Encarem tot seguit el coll de Pré guanyant
altura sense dificultat sobre un ampli fons
de vall amb forma de tub i seguint la traça
dels qui ens precedeixen. Mentre guan

yem altura apareixen a la nostra esquena
el Grand Mont i la Legette de Miratin els
nostres objectius per als propers dos dies.
Embadalits triguem massa a arribar al
coll de Pré a 1.703 m. Canviem de vall i de

vessant. Planejant encarem el llac de Ro
selend situat a 1.553 m i que en realitat és

un dels embassaments amb més capacitat
dels Alps francesos. Sobre seu atrauen les

mirades l'Aiguille du Grand Fond de 2.920

Obrint traça cap al Col du Coin de 2.398 m

m i la Pointe de Presset de 2.858 m. Dei
xem a la nostra dreta els suaus pendents
que porten a la Rache Parstire on es di

rigeixen grupets d'esquiadors francesos.
Enlairats cent metres sobre el llac l'anem

contornejant fins que apareix davant nos

tre, al fons de la vall, la silueta inconfusible
de la Pierra Menta. Encara és molt lluny,
però imposa el seu perfil aïllat sobre tota la

vall. Parem a dinar a les bordes de Treicol a

1.695 m. Ens ha costat més de 4 hores arri

bar-hi i intuïm que no tindrem temps de

completar el circuit. Ens tranquilIitza sa

ber que passat el coll de Coin hi ha el refugi
de la Caire que té una part lliure on fer nit
en cas de necessitat. Una altra opció seria

anar a fer nit al refugi de Presset més pro-

per que no estarà guardat fins a la setmana

següent. El fet que pel dia següent el temps
anunciat sigui inestable ens fa desestimar
la temptadora opció de fer nit sota la Pie
rra Menta, ja que el retorn des del refugi
de Presset seria molt llarg i complicat en

cas de nevada.

Passat Treicol seguim cap al sud i encarem

el tram més costerut del circuit. En un pla
a 1.950 m arribem a la bifurcació de ca

mins. La traça que veníem seguint sobre
neu caiguda els darrers dies s'acaba aquí
ja que s'enfila cap al coll de Bresson per
anar al refugi de Presset. Tenim a la vista

el nostre coll de Coin tancant la vall del

mateix nom que enfilem cap al sud-oest.

..... La Roche Parstire

..... La Légette du Miratin
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Sobre neu verge obrim traça feixugament,
més lents que abans i resignats finalment
a passar la nit, sense sacs de dormir, a la

part lliure del refugi de Coire. Gaudim de

la solitud i de la bellesa d'aquesta ampla
i enlairada vall al temps que el Sol que
baixa implacablement va canviant la pa
leta de colors amb què pinta el paisatge i

la llum que il-lumina la Pierra Menta. Tot
i anar-nos rellevant al davant del grup ens

costa prop de dues hores obrir una traça
de tres quilòmetres fins al coll de Coin a

2.398 m. Hi arribem esgotats i patint per
l'hora, són les 6 de la tarda. Ens afanyem
a treure pells i a baixar cap al vessant opo
sat per tal de mirar de localitzar el refugi
de la Coire amb llum de dia que fuig ràpi
dament. Truquem a la gîte per dir-los que
no pateixin que estem bé però que no hi

serem a sopar ni a dormir. Som un grup
de cinc i portem dos frontals ! En aques
tes condicions i sobre neu encartonada
tota precaució en els girs és poca durant

el descens fins al Plan Pichu, quatre-cents
cinquanta metres sota el coll. De baixada
veiem llums de frontals a la nostra dreta,
sabem que només pot tractar-se de gent
que ja és al refugi. Ens tranquil-litzem
definitivament. Ja de nit posem de nou

les pells i remuntem els cent metres

d'esgotadora i llarga pujada fins a arribar
a l'anhelat refugi de la Coire (2.059 m)
passades les 8 del vespre. Primera sorpre
sa: el refugi és ple de gent! Al dormitori els
llits són ocupats i al menjador, on crema

una estufa de llenya, ja hi ha sis esquia
dors començant a instal-lar-se al terra.

Mentre sopem ens refem i canviem el pla
per l'endemà. Donades les circumstàncies
renunciem a la gran ascensió prevista per
diumenge a la Legette de Miartin. Prop
del refugi tenim el clàssic cim d'aquest
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sector la Pierre Percée de 2.457 m al que
no trigaríem més d'hora i mitja a arribar.

Ens adaptem i fem plans B. No ens po
dem queixar de la solidaritat rebuda: els

qui són al dormitori, veient el nostre estat

d'esgotament, ens cedeixen amablement

les mantes. Al menjador la gent s'estreny
i ens cedeixen espai prop de l'estufa. Amb

dues mantes per cap passem una nit prou
confortable al terra de l'espaiós menjador.

Diumenge al matí ens llevem ben

d'hora, cal fer espai per tothom a l'hora

d'esmorzar. El cel és ben tapat. Veiem el

fons de la vall però no pas els cims. Re

nunciem a la Pierre Percée i, tement que
es posi a nevar, emprenem el retorn cap
a Arêches. Hem de posar les pells per
remuntar el cinc-cents metres que ens

separen del coll de Cormet d'Arêches de
2.109 m. Aquest coll comunica les valls
de la Tarentaise i la vall d'Oron on es troba

Beaufort, és a dir els vessants sud i nord

La Pierra Menta després de la posta de Sol

del massís. Del coll emprenem una baixa
da de més de vuit quilòmetres fins al tren

call del poble de Boudin on tenim els co

txes. No és fàcil baixar sobre neu fonda en

un dia emboirat. Passem per les bordes de
Laie i arribem al gran embassament del
llac de Saint Guérin a 1.557 m, que aporta
les aigües d'aquesta vall a l'embassament
de Roselend. En perdre altura hem sortit
de la boira i, un cop superada la presa de
Saint Guérin, ja només ens resta seguir
esquiant sobre la carretera nevada fins a

les primeres cases habitades on ens traiem
els esquís i fem a peu el darrer quilòmetre
fins als cotxes.

De tornada a la gîte d'Arêcches comença
a nevar amb intensitat. Esgotats per la
nostra petita aventura i contents per la
solució trobada passem el dia descansant
i recuperant forces per l'endemà. Que bé

que mengem i com n'és d'acollidoralagîte
des Charmettes.

Refugi de la Coire on fem nit en el tour del Col du Coin
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2. Dilluns: Grand Mont

2.686 m. 5 h a 6 h de

pujada. +t- 1.513 m

Dificultat: S3 sostingut
sota el coll de la Forclaz

Durant la Pierra Menta l'ascens al Grand
Mont es deixa sempre pel darrer dia de

cursa i al pas pel cim s'organitza tota una

festa de comunió entre corredors i especta
dors. A les cinc del matí obren els remun

tadors de l'estació d'esquí (fins a la cota

2.200 m) per tal que els aficionats puguin
ser al cim a l'hora del pas dels corredors
als qui animen fent dringar esquelles i es

quellots. Una altra cosa és pujar des de la
base, que és el que farem nosaltres: són mil

Prop del cim del Grand Mont amb el Mont Blanc al darrere

Pujant el Col de la Forclaz camí del Grand Mont

cinc-cents metres de pujada que afrontem
amb molt de fred i amb cert esgotament a

les cames. A les nou del matí, a vuit graus
sota zero estacionem els cotxes a l'entrada
del nucli de xalets de Le Bois a tocar de Le

Planay, la segona base de l'estació d'esquí
d'Arêches-Beaufort. Sortim de 1.175 m,

i n'hem de pujar 1.500! Encarem al sud
uns plans per on discorre una pista de

l'estació d'esquí. En un revolt seguim
rectes per una pista forestal que ens end
insa cap al barranc del César. Per un fons
de vall tancat i en forma de tub enclotat
entre avets guanyem ràpidament altura.
Hi ha traça oberta ja que a més de dur al

Grand Mont aquesta vall també porta a

la Pointe du Dard un cim molt bonic i es

quiable, força més accessible. Ens sembla

estrany que un cim tan concorregut tin

gui un accés tan aparentment exposat. A

la cota 1.950 m quan la vall ja s'ha obert

prenem una traça evident cap a la nostra

esquerra (est) que ens treu del fons de la
vall i s'enfila fins alllac Tournant a 2.002
m. Els esquiadors que ens precedien han

seguit rectes cap a la Pointe du Dard. Des

delllac Tournant observem els forts pen
dents que haurem d'afrontar tot seguit.
Arriba un grup d'esquiadors des del fons
de la vall però per un altre costat. Quan els
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preguntem ens diuen que ells fan la ruta

normal, que del pla d'on hem sortit hau

ríem d'haver pres una pista que sortia a

l'esquerra i que sense dificultat puja fins a

la cota l.700 m per dintre el bosc. Ara ho

entenem tot: simplement hem fet més de

mitja pujada per un tub on, més que pu

jar, els esquiadors gaudeixen a la baixada.
Sobre un terreny obert al peu del Grand
Mont guanyem altura sobre pendents sos

tinguts de 30° a 35°. Encarem seguint una

traça ampla i evident el coll de la Forclaz

que s'obre a 2.374 m entre el punt més

alt de l'estació d'esquí i el nostre objec
tiu. Comencen a passar pel nostre costat'
esquiadors i snowborders fent fora pista.
Veiem que hi ha una traça que va directa

al cim sense passar pel coll, seguint una

vall ampla al principi però que a la part
superior fa una espècie de mur que ens

sembla complicat de pujar. Mentre arri

bem al coll no deixem de contemplar un

grup d'esquiadors que hi pugen. Veient

los decidim que tot i ser dret baixarem

per aquell vessant, qüestió de variar i

gaudir més. Arribem esgotats al coll de
Forclaz (4h 30 min) on divisem esplendo
rós el massís i el cim del Mont Blanc, ben

proper. Resten encara tres-cents metres

de pendents més suaus però que suposen
una altra hora d'ascensió. Mentre enfilem
el Grand Mont gaudim de la talaia on som

i anem contemplant la Pierra Menta, el
Mont Pourri que domina la Tarentaise des

dels seus 3.779 metres, el massís de la Mei

je al fons o, a la nostra esquena, sa majestat
el Mont Blanc. Esgotats i feliços arribem a

la creu de fusta que marca el cim del Grand
Mont, de 2.689 m, al cap de quasi sis hores
d 'esforços. El fred és viu i les vistes a 360°

impagables. A tocar tenim la Pointe du

Dard de relleus suaus que ens fan venir

ganes d'anar-hi un altre dia. Esgotats com

estem, emprenem la baixada separant-nos
en dos grups: els més forts baixaran pels
pendents directes per on hem vist pujar un

grup, els altres farem la baixada per coll de
la Forclaz per on havíem pujat. En cas de

boira o mal temps, les pistes de l'estació

d'esquí serien una tercera opció de descens
a tenir en compte.

3. Dimarts: La Roche

Parstire 2.108 m

2 h 30 min a 3 h

de pujada. +/-800 m

Dificultat: fàcil S2
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En el dia del nostre retorn, malgrat el

cansament, no volem tornar a casa sense

esquiar. Després de donar-hi voltes deci
dim anar a la Roche Parstire, el cim que
vam deixar a la nostra dreta el primer
dia. En aquella ocasió vam observar que
la carretera que va al coll de Pré i passa

pel costat de Boudin, puja fent llaçades i

és neta de neu fins quasi la cota 1.400 m.

Aquets cop, per tant, comencem a esquiar
cap al coll de Pré més amunt del poble
de Boudin i deixant el desnivell a fer en

Arribant a la Rache Parstire

poc més de set-cents metres. Mentre

encarem el coll observem el vessant

occidental de la Roche Parstire. És
un gran tallat de roca que contras

ta amb el vessant de suaus pendents
que ens espera a l'altre costat. També
veiem que, més enllà del cim, quan
desapareix el tallat hi ha nombroses

\

traces d'esquí de baixada que van di-

rectament a la carretera que puja al

llac de Guérin. D'haver-ho sabut ens

hauríem permès elluxe de fer la Ro-
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che Partsire en travessia i de gaudir d'un
descens més llarg que la pujada. Sobre
un terreny que ens és familiar arribem al
coll de Pré a 1.703 m en 1 h 15 min, for

ça més ràpid que el primer dia. A mida

que girem al sud i ens endinsem a la vall

on regna la Pierra Menta abandonem la

pista que encara elllac de Roselend i en

filem les traces que pugen aquest vessant

amable de la Roche Parstire. Sent com és

un dia laborable anem sols. El dia radiant

i aquesta solitud ens ajuden a gaudir en

silenci de la bellesa d'aquestes muntan

yes. Arribem a la Roche Parstire, un cim

de només 2.108 m al cap de tres hores i

més de set-cents metres de pujada. Això

als Pirineus és impensable i és part de
l'encant del Beaufortain. Des d'aquest
modest cim ens tornem a mirar la Leget
te de Miratin amb la seva pala dreta final
o la Pointe du Dard que amb bells relleus

ens fa arribar els seus cants de sirena.

Gaudim en aquest darrer dia d'una baixa
da excepcional sobre una neu pols, primer
en direcció al llac de Roselend i després
encarant el coll de Pré. Mentre ho fem les
nostres ments tracen línies d'ascens cap

aquells cims que en un futur no molt llun

yà de ben segur vindrem a esquiar. Enca

ra som al Beufortain i ja el comencem a

enyorar.

Barranc de César camí del Grand Mont

Dades pràctiques:
• Cartografia: 35320T Massifdu Beaufortain,

a Esc. 1:25. Sèrie TOP 25 de l'IGN francès.

Allotjament: per esquiar en el sector descrit el més

recomanable és instal-lar-se al poble d'Arêches.
Hi ha nombroses opcions d'allotjament. Aneu a:

http://areches-beaufort.com/fr/contact/office-de
tourisme allí trobareu tota l'oferta de gîtes, hotels,
apartaments, etc.

Nosaltres vàrem dormir i menjar molt bé a la Gîte

la Charmette: http://www.lacharmette.fr/
• Aquest any 20171a cursa de la Pierra Menta es

correrà entre el8 i l'u de març: http://pierramenta.
com

• L'estació d'esquí tancarà el 7 d'abril: http://areches
beaufort.com/fr/services/domaine-skiable

• Tot sobre l'exquisit formatge de Beaufort a

http://www.fromage-beaufort.com



Remuntant l'obaga de Llagunes

El Parc Natural de I)Alt Pirineu va ser creat l'any 2003 i té la major superfície protegida
de tot Catalunya. En total són gairebé 70.000 ha repartides bàsicament per llest i nord
del Pallars Sobirà, però també té un petit racó a l)oest de l'Ait Urgell. Les alçades del parc
oscil·len entre els 600 m al Baix Pallars i els 3.143 m de la Pica d'Estats. Amb aqu�sts dos

elements, extensió i alçada, és fàcil fer-se una idea de la gran heterogeneïtat del parc. En

aquest article recollim dues excursions que ens permetran fer un tastet de la rica diversitat

de fauna, flora, paisatge, etc, d)aquest entorn. Si en voleu més, recentment s)h¿ publicat un

recull amb les millors rutes del parc titulat
II

25 excursions imprescindibles pel Parc Natural

de l'Ait Pmneu" (Ed. Prames).

TEXT I FOTOGRAFIES D'OLGA ROVIRA PIJUAN I DAVID GUIU OLIVER

A les entranyes
de l'obaga de Llagunes:
Distància: 7,7 km

Desnivell: 500 m

Dificultat tècnica: baixa

Punt de sortida: Llagunes. Hi arribarem
des de Sort seguint la carretera cap a la
Seu d'Urgell (N-260) i abans d'arribar al
Port del Cantó prendrem a la dreta la ca

rretereta que baixa al poble.
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Clàssica excursió a l'obaga de la Serra de
Freixa sense cap mena de complicació, ni

tècnica, ni física, ni d'orientació. I malgrat
aquesta simplicitat es tracta d'una ruta molt

gratificant pels bonics corriols per on trans

corre. La podem allargar si pugem fins al

despoblat de Santa Creu (6 km i 300 m+)

Des de l'aparcament de Llagunes (l.300
m) hem de baixar (E) cap al riu del Can-'

tó (en aquest punt també conegut com a

riu de Llagunes) seguint els indicadors

del circuït. Si fem la volta en sentit horari
haurem de remuntar (E) vora el riu durant
una estona i a continuació ens n'anirem

separant per ascendir en tendència sud

ja per rampes més pendents, sempre fent
cas de les marques grogues i enmig d'un

preciós \
bosc. Després de 400 m+ serem

al 110m de la Serra de Freixa (1.700 m),
la qual haurem de seguir per camí cap a

l'oest, encara en pujada, fins que a l'alçada
d'una cabana s'acaba el camí i continuem

per sender (marques grogues), que encara
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pel 110m i amb la mateixa tendència. Quan
hem perdut suaument una cinquantena
de metres, hem d'estar atents perquè hem

d'abandonar la carena i endinsar-nos al

bosc de la dreta (N) per baixar pel sender

que ens tornarà a Llagunes intercalant al

gun tram de pista; abans d'arribar al poble
deixarem a la dreta l'indicador de Roca de

Llagunes (.1345 m) (paga la pena apropar
s'hi). Al final tornarem a ser vora el riu i ja
només ens quedarà remuntar una quaran
tena de metres per enllestir l'excursió.

Com que es tracta d'un itinerari relativa
ment curt us aconsellem que aprofiteu, si

us queda temps, per visitar guiadament
el poblat medieval de Santa Creu situat al
N-E de Llagunes a una alçada de 1628 m,

a tocar del Port del Cantó. Per arribar-hi
a peu cal que, des de Llagunes, seguim
la carretera i just a la sortida del poble
cal prendre un sender que puja cap al
N-E cap al despoblat (indicat); a la cota

l.375m es creua la carretera del Port del

Cantó i continuem amb la mateixa ten

dència, tot i que tombem lleugerament
a l'est fins arribar a l'entrada del despo
blat. Es tracta d'un enclavament habitat

presumptament ja a la prehistòria i amb

una última ocupació en temps medievals,
malgrat que durant la Guerra Civil (1936-
1939) fou ocupat temporalment per tropes
o grups armats gràcies a la seva situació

estratègica que permet un bon control vi

sual de les dues valls. Tot el conjunt, en

total uns 2500 m', es troba en un estat de

conservació bastant bo gràcies als treballs

realitzats i això ha permès trobar-hi ma

terial ceràmic, ferro, monedes de I' època
de Jaume I i altres elements que es poden
veure al museu del refugi de Llagunes. Per

fer la visita guiada haureu de parlar amb

els responsables del refugi Vall de Siarb

(www.refugivalldesiarb.com).

La Noguera Pallaresa al pont d'Àrreu

Als estanys
de Rosari i Airoto:

Grandíssima volta, solitària i gairebé
salvatge a l'extrem nord-oest del Parc.

Un racó de tranquil-litat que es tradueix
en camins poc trescats, tot i que de fà

cil orientació. Excel-lent combinació
d'ambient lacustre i alta muntanya. Si

hi aneu pel solstici d'estiu (Sant Joan), al

vespre podreu gaudir de l'espectacle de la
baixada de falles d'Isil.

Distància: 18 km

Desnivell: 1400 m+

Dificultat tècnica: baixa
Punt de sortida: Borén. Hi arribarem
des d'Esterri d'Àneu agafant la carretera

C-147 cap a lsi!.

Baixant cap a Isil
23
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Des de Borén (LlOO m) hem de remun

tar per la carretera uns 200 m direcció a

Isil fins que creuarem a l'esquerra el pont
d'Arreu, travessada la Noguera Pallaresa
comencem a pujar decididament cap a

Àrreu (indicat). Després de guanyar 150

m+ arribarem a les cases abandonades

cap a la dècada dels 80 del segle passat;
curiosament aquestes construccions no

són les primigènies delllogaret ja que fins
a principi del segle XIX se situaven una

mica més amunt però una gran allau el
1803 va destrossar-ne deu cases i, el més

greu, en va matar 17 dels habitants.

Hem de sortir del despoblat per l'extrem de

ponent i seguir el sender que en tendència

oest va pujant sempre deixant el riu Àrreu
a baix, a l'esquerra; som en un tram par
ticularment bonic gràcies al traçat del co

rriol i de la vegetació que hi trobem.

Just abans d'arribar a l'Estany del Rosari

d'Airoto (2.010 m) canviarem de marge

hidrogràfic i, a continuació, superarem el
citat estany deixant-lo a la nostra dreta.

Quan comencem a deixar enrere l'estany
hem d'estar atents per no seguir la di
recció que dúiem cap a l'Estany de Ga

rrabea, sinó que hem de tombar al nord

per ascendir a l'Estany Superior de Rosari
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(2.280 m); quan hi siguem, el superarem
deixant-lo a l'esquerra i remuntarem (E)
cap a un collet (2.360 m) al Serrat deIs
Plans que ens permetrà baixar cap al Re

fugi d'Airoto (2.180 m) i l'estany homò

nim; aquest estany té la singularitat que
està connectat amb d'altres del seu voltant

però no per la superfície exterior, sinó per
rierols subterranis.

Passat el refugi hem de parar molta aten

ció perquè el sender desapareix del tot a

causa del terreny de pedres grans per on

hem de caminar; hi ha fites però és fàcil

despistar-se. Primer passarem un tram

carregat de vegetació que baixa fins a

l'Estany Mitjà d'Airoto i després ens en

dinsarem al Barranc d'Airoto on predo
mina el rocam. Hem de descendir sempre

prop delllit del riu buscant sempre el mi

llor pas, fins que a partir de I'Estanyola
d'Airoto (2020 m) el sender es fa més evi

dent i còmode. Ara només cal que l'anem

seguint (E) fins arribar a Isil (l160 m); lsil

és un exemple de la nombrosa toponímia
bascoide de la zona i significa silenci o si

lenciós, sembla evident el perquè.

A lsil ens hem de situar al marge hidro

gràfic esquerre i baixar a Borén seguint el
GR que tota l'estona va paral-lel al riu.

Estany de Rosari

Per preparar les excursions:

La xarxa d'allotjaments i de
restauració (i d'altres serveis) és prou

generosa arreu del Parc; hi ha de tot:

refugis, càmpings, hotels, cases rurals,
etc. En aquestes pàgines web
trobareu tota la informació necessària

per planificar la vostra estada:
• http://parcnaturals.gencat.cat/ca/

alt-pirineu
• http://www.lleidaturicom/turisme/

guiapractica/
• http://turisme.pallarssobira.cat/
• http://www.alturgell.cat/
Quant a la cartografia tenim diverses

possibilitats: la de l'Editorial Alpina,
la de Piolet o la de l'Institut

Cartogràfic de Catalunya.
Probablement la més funcional és la

d'Alpina ja que es concentra tot en

un sol mapa (esc.
1:50.000), mentre

que Piolet en són

dos (esc. 1.50.000)
i l'ICC, 4 (esc.
1:25.000). Alllibre
"25 excursions

imprescindibles
pel Parc Natural

d'Ait Pirineu"



Aproximació al Pic Negre

El Pic Negre d'Envalira és una de les grans joies del Pirineu andorrà; una muntanya
esvelta i atractiva que es troba entre el Pas de la Casa i Grau Roig, i a cavall amb la

Catalunya del Nord. Aquesta muntanya bicèfala de formes perfectes, té dues puntes
perfectament individualitzades. El Pic a Punta Nord té 2.825 metres d'altitud, mentre

que la Punta Sud en té 2.827 metres, i per tant és el cim principal. Si durant els mesos

d'estiu aquesta muntanya ja s'endevina com un objectiu força atractiu, és amb l'arribada

de la neu i del fred, quan el Pic Negre d'Envalira ens mostrarà la seva veritable dimensió.
Tant amb els esquís als peus com amb els piolets a les mans, gaudirem d'uns itineraris

magnífics que, sense ser molt difícils, ens portaran a explorar uns racons encara força
oblidats dels alpinistes i dels esquiadors.

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES GEL

Aquest article pretén donar-vos a conèi

xer alguns dels itineraris situats al ves

sant que mena a Grau Roig, el bonic circ

que acull tots els cims que porten per
nom Envalira, en són cinc si contem els
dos cims del Pic Negre.

El Pic Negre d'Envalira és una muntanya
de contrastos extrems. Mentre el vessant

de la Catalunya francesa presenta uns

pendents relativament suaus que van a

parar a la Vall de Campcardós, el vessant

andorrà -sigui pel Pas de la Casa a bé per
Grau Roig- té unes parets molt verticals

que, òbviament, exerceixen una seduc
ció especial en tots aquells alpinistes que
fixen els seus ulls en aquests poderosos
murs de color fosc.

Els Clots de la Menera és el nom d'aquest
petit circ -força salvatge i solitari- tot i la

proximitat de les pistes d'esquí.

Quan la neu és abundant, aquest indret és

converteix en un lloc màgic, on les crestes,
les parets, els esperons i les canals con

viuen en total harmonia.
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Pic Negre d'Envalira; la Talaia Màgica

Vaig conèixer aquest lloc l'any 1992, any
en què vaig obrir una via en solitari a la

Punta Nord del Pic Negre d'Envalira. Des

d'aleshores aquesta muntanya sempre ha

format part de la meva vida d'alpinista, i

he tingut la sort de pujar-la al menys per
deu rutes diferents. Malgrat haver visitat

aquest indret desenes de vegades, per a mi

continua sent un lloc ple de misteri on el

temps sembla haver-se aturat per sempre
més.

Hi ha llocs que, per una o altra raó, fasci
nen i són plens de màgia, i aquest n'és un

bon exemple.

Els Clots de la Menera

Indret petit i acollidor que, segurament
la via ferrada del Bony d'Envalira, ha

acabat de situar en el mapa. Tot i així,
són relativament pocs els excursionistes
i escaladors que fora de la temporada
de neu s'acosten vers aquest indret per
fer-hi alguna ascensió o escalada. La via

ferrada segueix essent la principal alter

nativa.

No obstant, quan la neu cau damunt de

les muntanyes d'Andorra, aquest lloc sol

ser gratificat per una bona capa del blanc

element. Entre el Bony d'Envalira i el Pic

Blanc hi ha desenes de corredors de totes

les mides i dificultats, malgrat que la ma

joria són de dificultat mitja.

Les dues canals que hi ha al Bony
d'Envalira són conegudes per tots des
de fa molts anys. Una aproximació curta

i còmoda les ha convertit en hiperclàssi
ques, i tots els caps de setmana d'hivern i

primavera són escalades. Una mica més a

l'esquerra, el Corredor Raimon Florença
esdevé una alternativa espectacular i

difícil que gairebé ningú escala. Sense
deixar el Bony d'Envalira, quelcom més
a l'esquerra trobarem una canal de tall
clàssic: el Corredor Fot-li, Candela!, una

via d'uns 180 metres oberta fa pocs anys
amb el meu company de sempre, en Jor
di Ferré. Més a l'esquerra, apropant-nos
cada vegada més al Pic de la Menera, hi

ha almenys cinc o sis corredors, alguns
veritablement bonics.

La Cara Nord del Pic de la Menera o Pic

d'Engaït ens presenta el Corredor Nord

que alguns anomenen per error Occi-
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Paret nord/nord-oest del Pic Negre d'Envalira

dental. És tracta d'una canal de dificultat
clàssica però força estreta, estètica i en

caixonada entre parets verticals, diferent
a les altres que hi ha a la zona. És força
freqüentada i gairebé sempre és troba en

condicions.

fins a 60° d'inclinació a la canaleta cen

tral, ruta relativament clàssica.

Més a l'esquerra trobarem una alterna

tiva interessant i accessible; es tracta de

l'Esperó nord-oest, una via de caràcter

mixt amb un pendent sostingut de 45°

però molt espectacular que vam escalar
amb en Jordi encara no fa ni dos anys.

Entre el Pic de la Menera i la Portella de

Joan Antoni trobarem petits corredors, la

majoria curts però força drets.

El Pic Blanc d'Envalira és un altre objectiu
interessant. Són més de mitja dotzena els

itineraris que presenten els vessants oest i

sud-oest d'aquesta muntanya. El més difí
cil de tots és el Corredor Central que va a

parar directament al cim. És tracta d'una
via de gairebé 300 metres de desnivell i

Una altra via interessant malgrat no ser

un corredor, és la cresta que uneix el Pic

Blanc amb el Pic Negre, l'anomenada
Cresta d'Envalira, recorregut força reco

manable.

Ja només ens queda el Pic Negre, veritable

protagonista d'aquest article.

Aproximació al Corredor Central del Pic Negre d'Envalira
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El Pic Negre d'Envalira

Muntanya espectacular que presenta dos
cims bessons. El Pic Nord té 2.825 metres,
mentre que el Pic Sud arriba als 2.827 metres.

El Pic Negre d'Envalira no deixarà mai de

ser una muntanya especial plena de mà

gia i romanticisme, una de les muntanyes
més espectaculars de tot Andorra.

Els vessants andorrans són espectaculars
i força verticals, i arriben fàcilment als
250 o 300 metres de desnivell.

Al vessant de Grau Roig hi ha dos corre

dors principals, sent el Corredor Central

el més bonic i estètic, una via de més de
250 metres de desnivell i uns 45° de pen
dent força mantinguts (excepcionalment
més). Aquesta canal és troba al vessant

nord-oest de la muntanya.

Una mica més a la dreta trobarem el Co

rredor nord-oest, d'uns 200 metres i pen
dents de fins a 45°, semblant a la Central

però força menys espectacular tot i que és

molt recomanable.

La via normal d'hivern transcorre per la

Portella de Joan Antoni, i per assolir-la
caldrà pujar una canal d'uns 100 metres

de desnivell i 40/45° d'inclinació. És trac

ta d'una alternativa excel-lentl,

l'impressionant cim sud del Pic Negre d'Envalira

El Pic Sud d'Envalira no arriba per molt

poc als 2.800 metres. Just al bell mig de la

paret 200 metres amb pendents de 55°. No

és massa freqüentat.

Bibliografia recomanada:
Corredores de Andorra (Editorial
Desnivel), de Pako Sànchez

Cartografia recomanada:

Mapa-Guia Andorra, Les millors
ascensions i excursions, 30 itineraris.

(Editorial Piolet amb la col-laboracíó de

Carles Gel), Estiu de12016.
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Som conscients dels riscos de la muntanya hivernal?
En aquest article ens endinsarem en els elements que fan que les nostres activitats a la

muntanya hivernal siguin més segures.

Indubtablement la pràctica d'activitats de muntanya hivernal va lligada al coneixement de
la neu i de les allaus. És imprescindible per poder realitzar-les amb més seguretat i amb totes
les possibilitats per decidir rutes més segures i, en cas de patir una allau, tenir més garanties

en les tasques de rescat i supervivència. El coneixement i la pràctica com a mínim una

vegada per temporada de les tècniques de cerca i rescat ens ajudarà a gestionar una situació
real amb més facilitat i possibilitats d'èxit.

Una víctima soterrada per una allau té un 90% de possibilitats de supervivència durant
els primers 15 minuts, a partir d'aquÍ aquestes possibilitats disminueixen dràsticament.

És per aquesta raó que l'agilitat i l'entrenament en tot el procés del resçat d'una víctima és

fonamental per la seguretat de tot el grup.

TEXT I FOTOGRAFIES D'ANTONI PARDINILLA
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ARVA, PALA I SONDA,
el material de seguretat en la muntanya hivernal Excursionisme 397

�ARVA ' La recerca amb ARVA

Aquesta denominació es correspon amb les

d'Aparell de Rescat per Víctimes d'Allaus i

en realitat són l'acrònim d'una marca co

mercial. En alguns casos podeu trobar la
denominació DVA (Detector de Víctimes

d'Allaus).

L'ARVA és en realitat un emissor i re

ceptor de senyals emesos regularment a

una freqüència acordada internacional
ment de 457 kHz que portem en emissió
durant l'activitat i que podem modificar
a la recepció fàcilment en cas que alguna
persona portadora d'un ARVA en emissió

hagi quedat soterrat per una allau.

El portarem en emissió durant tota la nos

tra activitat i situat entre la primera i sego
na capa de roba, s'ha donat el cas en algun
rescat de trobar un ARVA en emissió dins
una motxilla arrossegada per l'allau lluny
del cos de la víctima. Les cintes es posen
en bandolera i al voltant de la cintura per

assegurar que la neu no l'arrossegarà en el
moment de l'allau.

Actualment els ARVA són de funciona
ment digital tot i que en el mercat i sobre
tot en les ofertes de lloguer encara podem
trobar aparells analògics que requereixen
d'una tècníca més acurada per fer el proto
col de cerca de les víctimes.

Existeixen alguns aparells que combinen
el funcionaments analògic i digital ja que

l'analògic ens ofereix una potència de re

cepció una mica més gran i el digital una

recerca molt més senzilla i intuïtiva.

Un aparell en posició d'emissió crea unes

ones en forma de camp magnètic que es-

taran situades en el pla de posicionament
de l'aparell i que seran les que hauran de
ser captades per l'aparell en posició de re

cepció que porta la persona que està fent
la cerca, d'aquí prové la importància del

següent punt a tractar que és la quantitat
d'antenes receptores del nostre ARVA.

Una altra diferència bàsica en els diversos

models és la quantitat d'antenes que tenen

i que permeten captar el senyal de la per
sona enterrada en qualsevol posició que

pugui estar. Quan posem el nostre ARVA
en posició de recepció per fer la cerca, les
antenes que tingui el nostre aparell bus

caran les ones que estiguin emetent en el

mateix pla que el seu eix. Per tant si tenim

un aparell amb una sola antena haurem de
moure'ns fins a orientar-la amb les ones

que l'ARVA enterrat està emetent. Si estem

buscant amb un ARVA amb dues o tres

antenes orientades en els diferents eixos de

l'espai el posicionament d'una d'aquestes
antenes serà probablement molt més ràpid
que amb una sola antena.

Així mateix els antics aparells analògics ens

guien cap a I'ARVA enterrat amb un codi de

senyals sonors i a vegades de llums o de les
dues. Els digitals també utilitzen els senyals
sonors i lumínics però ens faciliten enorme

ment la cerca amb la pantalla que ens indi
ca la distància, la profunditat, la quantitat
de víctimes i, en algun model, fins i tot si

aquesta persona té o no batecs del cor.

La recerca consta de tres fases:

• La primera fase en diem la recerca pri
mària en la qual busquem sobre la su

perfície de la neu afectada per l'allau
un primer senyal de les ones que emet

l'ARVA enterrat. Habitualment la lon

gitud de captació del primer senyal dels
diferents models està entre els 30 i 40

metres i depenent del model poden arri

bar a més. Haurem de calcular la distàn
cia a recórrer per sobre la neu en forma
de ziga-zaga o en cas de ser diverses per
sones cercarem la distància que haurem

de tenir entre elles per tal de cobrir tota

la superfície afectada.

• La segona fase o recerca secundària
s'iniciarà quan ja hem aconseguit captar
el primer senyal, en aquest cas I'ARVA

digital ens dirigirà mitjançant fletxes i

sons fins la vertical de la víctima. En el
cas dels ARVA analògics farem un pro
tocol de recerca en creus per tal de cap
tar el senyal més potent i determinar el

punt de la vertical de la víctima.

• La tercera fase o recerca fina consistirà

en determinar el punt en el quall'ARVA
ens donarà el senyal màxim i per tant

el més proper possible a la víctima des
de la superfície de la neu. Per fer aques
ta recerca ens situarem amb els genolls
a terra i farem uns moviments en creu

fins que puguem determinar el punt de

senyal més potent. Amb aquest pas do
narem per finalitzada la recerca amb
ARVA i passarem a la següent acció del

procés de rescat de la víctima que es farà
amb la sonda.
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LASONDA

Consisteix en una vara extensible i gradua
da d'una longitud mínima de 2,40 metres,

que clavarem a la neu en el punt on hem

determinat el màxim senyal de lARVA per
saber la situació exacta de la víctima.

Haurem de veure que sigui suficientment
resistent per sondejar la neu endurida per
l'allau sense problemes i a la vegada no gai
re gruixuda per evitar un pes excessiu a la

nostra motxilla. També serà important que
la graduació sigui clarament visible i que la

seva extensió i fixació sigui ràpida i eficaç.

Una vegada hem localitzat el senyal
d'intensitat màxima sabem que estem en

la vertical de la víctima, però serà molt

important determinar el punt exacte on el

situem així com la profunditat en què està

enterrat.

Per aconseguir aquestes dades amb la ma

jor exactitud farem un sondatge, clavant la

sonda al voltant del punt inicial fins que

puguem distingir amb el tacte la diferència
entre clavar el terra i clavar en la persona.

El sondatge es pot fer en forma de cargol
o en forma quadrada, sempre a una dis
tància de 20-25 centímetres entre punt de
clavat i des de l'interior cap a fora. Un cop
determinat el punt on distingim el tacte de

la persona hem de veure, gràcies a la gra
duació de la sonda, a quina profunditat
està situada. Aquesta profunditat serà la

que ens marcarà la distància a la qual hem

de començar a realitzar la propera fase del

rescat, el paleig estratègic.

TècnIca de clavada de la sonda
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LA PALA

Serà l'element que ens permetrà arribar a la
víctima que està sota la neu, que en el mo

ment que ha estat arrossegada per l'allau

ha patit un sobreescalfament i quan s'atura

queda molt compactada i endurida. Inten

tar treure aquesta neu amb les mans, amb

els bastons o fins i tot amb els esquís ens

faria perdre un temps imprescindible per a

la vida de la persona enterrada.

La pala haurà de ser un element que ha
de combinar la resistència a l'esforç que
haurà de fer en cas de necessitat i la lleu

geresa per poder-la portar a la motxilla
amb certa comoditat i sense que ocupi un

espai excessiu.

El cos de la pala haurà de ser metàl-lic per

què sigui eficaç, les de plàstic es poden par
tir fàcilment amb l'esforç i el fred de la neu.

El mànec també metàl-lic pot ser d'un o dos

trams, el de dos ens pesarà una mica més

però ens permetrà treballar la neu amb
més facilitat i aplicant més força en cas ne

cessari.

PROCÉS DE RESCAT

Per iniciar amb totes les garanties aquest
procés és important que abans d'iniciar la

nostra activitat fem una comprovació del
funcionament de tots els ARVA del grup.

Una persona del grup es posarà a una dis
tància d'uns 20 metres amb lARVA en

emissió, la resta dels components s'aniran

apropant a ell en posició de recepció per

comprovar que reben el seu senyal. Segui
dament tots aniran passant el seu ARVA a

emissió i el que estava en emissió passa a

recepció per tornar a comprovar que tots

els aparells funcionen correctament en les

dues posicions.

Acabada la comprovació tot el grup ha que
dat amb l'ARVA en emissió i només la per
sona que estava en recepció ha de passar a

emissió, el grup està a punt per sortir.

Durant la nostra activitat hem de tenir en

compte els criteris per la tria del nostre iti

nerari, evitant en tot el possible passar per
sota de les cornises de neu i observant el

punts on hi ha purgues que més tard es po
den convertir en allaus de més magnitud.

En cas d'haver de passar per algun punt
amb un clar perill d'allaus prendrem una

sèrie de precaucions com pot ser passar se

parats, tapar-nos les vies respiratòries amb
un buf, abrigar-nos, descordar-nos les cin

tes de la motxilla i treure'ns les dragoneres
dels bastons. Sempre estarem atents al pas
dels nostres companys per vigilar si hi pot
haver una allau i en aquest cas veure quin
es el darrer punt on l'hem vista '

Una vegada produït una allau haurem de

seguir un protocol per fer hI recerca al més

ràpidament i eficaçment possible.

Punt 1.- En cas de ser un grup nombrós

ens posarem en un zona fora de rise i la

persona amb més experiència haurà de dis
tribuir les tasques de recerca amb ARVA,
preparació de sondes i pales, dellloc i ma

terial per atendre els primers auxilis de la
víctima i la recerca o trucades d'ajuda. En

cas d'un sol rescatador caldrà adaptar-se a

la situació sempre prioritzant la recerca de

la víctima tenint en compte que el temps de
rescat ha de ser el mínim possible.

Punt 2.- Observació i visualització. Veiem

la zona de l'111au per determinar os hem
vist la víctima per última vegada, senyalit-

'

zem aquest punt. També visualitzarem la

resta de l'allau per si ha quedat algun signe
visible de la víctima, una part del cos fora la '
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neu, bastons', motxilla, esquís ... Podria ser

que amb sort aquest signe ens portés a on

està situat.

Punt 3.- En cas que no veiem la víctima
haurem d'anar a l'últim punt on l'hem vist,
a partir d'aquest començarem a baixar fent
la recerca primària, cobrint tota la superfí
cie de l'allau fent ziga-zagues de 20 metres

de distància en el cas d'un sol rescatador o

en línia recta amb una separació de 20 me

tres en el cas de diveros rescatadors. Fins a

trobar el primer senyal d'ARVA.

Punt 4.- Senyalitzarem el primer punt on

trobem senyal d'ARVA, a partir d'aquí se

guirem la recerca secundària, si disposem
d'ARVA digital seguirem les seves indica

cions, si el nostre ARVA és analògic utilit
zarem el mètode de les creus per arribar a

determinar on està situada la vertical de la
víctima.

Punt 5.- Recerca fina, de genolls a terra

passarem I'ARVA per la superfície de la neu

en forma de creu per saber el punt on el

senyal és màxim.

Punt 6.- En aquest punt començarem a

sondar la neu per saber en quin punt exacte

i a quina profunditat està situada la vícti

ma. El sondatge sempre es farà a 90° de la
inclinació del pendent i en forma d'espiral
o punts concèntrics des del punt determi
nat per I'ARVA cap a l'exterior clavant a

una distància de 20-25 cm cada vegada.
En el punt on creiem que hi ha la víctima
deixarem clavada la sonda.

Tècnica de sondatge en pendents pronunciats

Perpendicular al terreny
si el pendent és pronunciat

Punt 7.- Quan hem determinat ellloc i la

profunditat on està la víctima iniciarem

el paleig estratègic. És important que tin

guem en compte que la persona enterrada

podria haver-se creat una bossa d'aire da
vant de la cara que el permetés respirar,
per això cal no trepitjar en el punt on està

clavada la sonda. Contràriament ens allun

yarem pendent avallla distància d'una ve

gada i mitja la profunditat que ens marca la

graduació de la sonda, i allà començarem
a cavar creant un espai d'un metre i mig a

dos d'ample a través del qual podrem treu

re la víctima.

Aquest serà el treball que ens ocuparà més

temps i esforç físic de tots els que hem fet
fins ara, per tant és important planificar-lo
bé i utilitzar les pales més bones que tin

guem. En condicions de diversos rescata

dors es plantejarà una situació en V inver

tida que ajudarà a rellevar la persona que
està palejant el frontal de neu i per tant és

la que es cansa més, la resta aniran traient
la neu expulsada i ajudant a crear una cam

bra de rescat.

Punt 8.- La cambra que hem creat ens pot
servir com a refugi en cas de mal temps
o de vent perquè la víctima probable
ment estarà afectada d'hipotèrmia, hau

rem d'abrigar-la amb mantes tèrmiques,
roba seca i begudes calentes, si en dispo
sem. També haurem de vigilar si té afecta
cions per traumatismes que podrien haver

produït els blocs de neu o gelo els arbres
o pedres arrossegats per l'allau i actuar en

conseqüència. A partir d'aquí la nostra ac

tuació dependrà de l'estat de la víctima, de

si hem pogut avisar els equips de rescat i

estan en camí o hem d'acompanyar-la a un

lloc segur.

Hem pogut veure que buscar i rescatar una

víctima d'allau no es gens fàcil, però tots

els practicants de muntanya hivernal hau

rien de tenir après, mecanitzat i practicat
repetidament el procés.

La lectura i comprensió d'aquest i altres
articles no és suficient per garantir que po
dem realitzar un rescat amb un bon resul

tat, no dubteu a practicar amb els vostres

ARVA i també a sondejar i palejar, i si teniu

dubtes sempre trobareu companys amb
més experiència disposats a ajudar-vos o

cursos on els professionals us poden mos

trar les tècniques més adequades.
Lobjectiu primer és arribar a trobar les vies

respiratòries de la víctima. Depenent de la

posició com el trobem haurem d'actuar per Toni Pardinilla
anar traient neu del seu voltant amb molta Tècnic de muntanya
cura però amb la decisió de saber que cada

moment és important per la seva vida.
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Charles Houston, les
"prime donne" millor a l'òpera

Molts
himalaistes consideren que

l'expedició del K2 de l'any 1953,
liderada per Charles Houston,

fou un exemple paradigmàtic de compan

yonia i ètica a la muntanya. Res és casual

ja que, en el procés de selecció, Houston

preferí disposar d'un grup cohesionat

d'alpinistes, enlloc d'un conjunt de "prime
donne". L'expedició va anar força bé fins

que assoliren el camp VIII, situat a 7.800

m. Tanmateix, el mal temps els obligà a

restar en aquelllloc durant deu dies. Al

hora, un dels expedicionaris, Art Gilkey,
patí una tromboflebitis en una cama i una

embòlia pulmonar. Sense dubtar-ho el

grup decidí descendir-lo improvisant una

llitera. Quan baixaven per un pendent molt

pronunciat un dels expedicionaris caigué
arrossegant-ne cinc més. L'acció decidi

da de Pete Schoening, que els assegurava
des de dalt, els salvà d'una mort segura.
Malauradament, unes hores més tard Gi

lkey morí com a conseqüència d 'una allau.

Charles Snead Houston (Nova York, 1913

Càdec

- Burlington, Vermont 2009) va ser un

alpinista i metge especialista en el camp
de la fisiologia humana a grans altures. El

1934 va fer la primera ascensió coneguda
al Mount Foraker (5.304 m, Alaska). L'any
1936 participà en l'expedició que va fer la

primera del Nanda Devi (7.816 m). Poste
riorment liderà les expedicions de reconei
xement del K2 (1938), arribant als 8.000

metres, i de l'Everest pel vessant sud (1950).
Després de l'experiència de l'any 1953 al

Manel Canales

K2, però, deixà l'alpinisme. Entre 1940 i

1946 treballà com a metge a la US Navy,
on dissenyà "Operation Everest". En aquest
projecte s'introduïren quatre persones du

rant un mes dins una cambra hipobàrica,
que simulava l'atmosfera de l'Everest, per

comprovar si amb una bona aclimatació

es podia pujar a més de 8.000 metres sense

suplement d'oxigen. Posteriorment exer

cí de metge a Exeter i Aspen. Entre 1962 i

1965 va ser director de l'organització es

tatal de voluntariat Peace Corps a l'Índia.

Finalment, l'any 1966 ocupà una plaça
de professor a la universitat de Vermont,
on amplià els seus estudis d'aclimatació

a grans altures, essent un dels primers a

estudiar casos d'edema pulmonar i hemor

ràgies retinals degudes a l'altura. D'entre

els llibres que publicà solo en col-laboració,

destaquen The Savage Mountain, que és

la crònica de l'ascensió al K2 i Going Hig
her: Oxygen, Man and Mountains, que
és una obra de referència per a fisiòlegs i

himalaistes.

Família: Cupressàcies Espècie: Juniperus oxycedrus

Arbre perennifoli que pot arribar fins als
6-9 m d'alçada, tot i que sovint presen
ta un port arbustiu. El tronc és dret i les

branques pengen cap a baix. La fusta és

vermellosa, compacta, aromàtica i molt
resistent. Amb ella es fan culleres i pipes.
Les fulles són estretes, dures i punxegu
des. A l'anvers són verdes amb dues línies

blanques i pel darrera són verdes.

Floreix a la primavera, entre els mesos

d'abril i maig. Les flors masculines i feme
nines són petites i pengen en inflorescèn
cies separades. Els fruits són gàlbuls esfè
rics primer de color verd però que agafen
color rogenc quan maduren durant l'estiu
del segon any.

És una espècie de distribució mediterrà

nia que tolera molt bé la sequera. Viu en
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terrenys calcaris de zones pedregoses i

molt assolellades de la terra baixa en al

zinars, pinedes i garrigues. El bosc format

per càdecs s'anomena cadequer.

El càdec és molt semblant al ginebre
(Juniperus communis). Es diferencia

d'aquest perquè a la cara superior de les
fulles presenta dues línies blanques men

tre que el ginebre presenta una única lí-

Lluís Catasús

I

nia blanca central. Tanmateix el ginebre
el trobaríem a partir dels mil metres

d'alçada, en canvi el càdec el podem tro

bar ben a prop del mar. Ambdues espècies
també es diferencien pel color dels fruits

madurs, els del càdec són rogencs mentre

que els del ginebre són de color blau fosc.

Però, tant els fruits del ginebre com els del

càdec són molt aromàtics i s'empren en la

fabricació de ginebra.



RETALLS DE MUNTANYA

GIANT'S CAUSEWAY, geologia i llegenda

La
Giant's Causeway, també anome

nada Calçada del Gegant o dels Ge

gants, és un fenòmen geològic situat al
nord-est d'Irlanda en plena costa d'Antrim,
format per un conjunt de 40.000 columnes
de basalt perfectament arrenglerades unes

al costat de les altres provinents del refreda
ment ràpid de la lava després d'una erupció
volcànica ara fa uns 60 milions d'anys.

En el comtat d'Antrim, tres quilòmetres al
nord de la població de Bushmills, apareix al

peu dels penya-segats un conjunt de colum
nes basàltiques perfectament identificables

per les seves formes geomètriques que, com

si d'un camí o passera es tractés, es submer

geix suament cap al nord dins les aigües de
l'oceà Atlàntic. Aquestes formacions són

molt similars a les que es troben més amunt

a l'illa d'Staffa, Stafa en gaèlic, pertanyent a

l'arxipèlag de les Hèbrides, ja en terres esco

ceses. De fet, el nom d'Staffa prové de la de
nominació d'origen viking stafi-oy, que vol
dir literalment illa de les columnes, per tant

és fàcil pensar que es tracta de la mateixa

formació geològica.

La Giant's Causeway és el
resultat de l'erosió d'una

antiga colada de lava

fluïda basàltica expulsa
da durant una erupció
en el Terciari. El refreda

ment sobtat, i sense re

bre grans pressions, de la
lava a la mateixa superfí
cie del cràter originà les
estructures poligonals,
que la posterior erosió

dels materials més tous

del seu voltant ha deixat
al descobert. Les colum
nes són de forma major
ment hexagonals, encara

que també se'n troben
de 5, 7 i fins a 8 costats.

Les més altes arriben als
12 metres, mentre que el

gruix de la lava petrifica
da als penya-segats arri

ba a tenir un gruix de 28
metres.

Com tot accident geogràfic difícil d'explicar
sense els coneixements recents de la ciència,
la Giant's Causeway no ha estat exempta de
històries fantàstiques i llegendes al seu vol
tant per justificar-ne la seva existència. La

narració popular més estesa fa referència a

l'existència de dos gegants, l'irlàndès Fionn

mac Cumhaill i l'escocès Benandonner,
permanentment enfrontats, els quals no

paraven de llençar-se pedres l'un a l'altre,
de manera que de mica en mica es va anar

formant una calçada pètria sobre el mar. En

certa ocasió i ja amb e! camí fet, en Fionn de

cidí anar a l'encontre del seu homòleg esco

cès per derrotar-lo definitivament, però en

descobrir que aquest era molt més gran que
ell fugí de nou cap a casa seva. Assabentat
Benandonner de les intencions d'en Fionn,
aquest es posà en camí cap a Irlanda per aca

bar per sempre amb el gegant irlandès. La

muller d'en Fionn, Oonagh, però, en veure'I
venir decidí disfressar el seu marit de nadó.
En arribar en Benandonner i descobrir el

tamany del que es creia que era el fill d'en
Fionn, suposà com d'immens seria el seu

Eduard Soler

pare, de manera que deixà a banda les seves

intencions malèvoles i apretà a córrer cap al

seu cau escocès, amb tanta força que e! camí

de pedres es va anar ensorrant darrere seu,

quedant per sempre més al fons del mar tal i

com avui el coneixem.

L'erosió continuada durant milions i mi

lions d'anys ha deixat formacions curioses a

la zona, que han estat batejades amb noms

d'objectes relacionats amb els personatges
d'aquesta llegenda irlandesa: la Bota del

Gegant, l'Orgue, la Cadira del Gegant, les

Xemeneies, l'Arpa del Gegant, la Bresca, e!s
Ulls del Gegant, e!s Esglaons del Pastor, la
Porta del Gegant, el Gep del Camell. ..

La singularitat de la Giant's Causeway,
descoberta al 1693, feu que e! 1986 fos de

clarada Patrimoni de la Humanitat per la

UNESCO, essent declarada Reserva Natural
Nacional pe! Departament de Medi Am

bient d'Irlanda de! Nord l'any 1987. Avui dia

aquest és un dels indrets més fascinants i

visitats de l'anomeda illa verda de l'Atlàntic.
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NOTÍCIES I �� ACTIVITATS

Des de la UEC de Mataró aquest any es

torna a reemprendre la Marxa Sant Jordi
després d'un any de pausa, i s'afageíx una

cursa per muntanya, la Cursa del Drac. Se

celebrarà el23 d'abril, el dia de Sant Jordi,
al Parc Forestal de Mataró.

La sortida de la cursa serà de 8 a 8:30 per

emprendre la sortida. Mentre la Cursa

del Drac és una cursa per muntanya de
22 quilòmetres i 1.200 metres de desni
vell positiu així com d'un nivell tècnic

mig-alt, la Marxa de Sant Jordi manté

l'essència d'edicions anteriors permeten
que tant grans com petits puguin gaudir
de la festa. La Marxa es composa de 2 re

correguts, mentre la llarga de 20 quilòme
tres i 950 metres de desnivell positiu com

parteix parts de la cursa evitant els trams

més tècnics, la curta de 12 quilòmetres i

450 metres de desnivell positiu manté un

recorregut similar però retallada.

Marxa Sant Jordi

Amb aquest nou format es vol cel-lebrar
un dia referent per l'entitat i donar peu
a totes les demandes deis amants de la

muntanya, ja sigui pels més competitius
com pels que volen passar un matí tran

quil amb la família.

Hi haurà avituallaments durant tota la
cursa a marxa, tot i que es recomana dur

aigua a menjar extra, a part de material
recomanat com paravent, mòbil a manta

tèrmica. Un cop finalitzat el recorregut
els participants comptaran amb una bo
tifarrada final, tast de cervesa, sorteig de

material, samarreta de l'esdeveniment,
entre d'altres sorpreses que hi ha prepa
rades.

Les inscripcions es poden realitzar al

següent enllaç: http://inscripciones.cro
nowin.com/inscripcion/inscripcion_des
cuento.php?id=4428 a visitant la pàgina

de www.cronowin.com. Tots els socis/es

disposen d'un codi de descompte, si el

volen obtenir s'haurà d'enviar un correu

a telefonar a la UEC de Mataró.

Fins al 28 de febrer el preu de la cursa del

drac és reduit, mentre el preu de la Marxa

es mantindrà a 10 euros fins al 22 d'abril,
tant per la llarga com per la curta.

A més, tots els que hi vulguin participar
com a voluntaris seran més que benvin

guts i disposaran també d'obsequis i de

botifarrada final.

Esperem que us engresqueu, grans i pe
tits, a aquesta festa de Sant Jordi. Per a

més informAció al Facebook de la Cursa

del Drac, al web www.uecmataro.org a a

la mateixa entitat.



mes, en els veterans del dijous, sent les
sortides setmanals.

En record d'Àngel Pejó
El passat 12 'de novembre ens va deixar a

l'edat de 90 anys l' Àngel Pejó.

L'Àngel sempre va ser un home d'entitat,
va entrar de soci el febrer de 1945, i al

1947 ja formava part de les juntes de la

secció de Muntanya en el càrrec de vocal

d'arxiu i vocal de la que es deia Sección

Capilla, més endavant Coral Núria; les

seves activitats en l'entitat, van ser moltes
i molt diverses.
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Va portar junt amb la seva esposa Roser i

altres socis els petits excursionistes, pre
ludi del que avui són els grups d'iniciació
va tirar endavant activitats com les Dia

des del Soci, durant més de 25 anys, en

les quals va aconseguir la participació de
totes les seccions de l'entitat. Sempre es

tava disposat a col-laborar en qualsevol
cosa, que se li proposés com a home de
bon caràcter.

Va ser president de la UEC de Gràcia durant

els anys 1968 a11974. Durant el seu mandat

es va deixar l' històric local de la Travesse

ra, per anar a un espai més ampli al carrer

Santa Àgueda, amb tot l'enrenou i esforç
que sempre suposa un canvi de local.

Va ser home inquiet, sempre buscant
noves activitats com les excursions mix

tes, que el proper any faran 50 anys

d'existència, i de les quals en el nostre

arxiu es conserven tots els seus escrits

amb la seva característica i acurada forma

d'expressió, i que buscava la col-laboració
amb altres persones coneixedores del te

rreny que trepitjava, això li va fer guanyar
amics per a tota la vida.

Gran coneixedor de la llengua i la gramàti
ca catalana, però autodidacta que buscava

sempre augmentar el vocabulari propi i de

tots aquells que tenia al seu costat.

En la seva jubilació va convertir el Grup
de Veterans que sortien un diumenge al

Era un home tossut i persistent amb les seves

idees i manera de fer. Va aconseguir la crea

ció de la Secció de Veterans, malgrat tots els

entrebancs que es va trobar pel camí.

Ja en aquests últims temps encara

col-laborava en la Comissió de Verdaguer
Excursionista.

Àngel allà on siguis segueix-nos guiant
pels camins de la Catalunya que tant vas

trepitjar i estimar.

LLENGUA 1_ MUNTANYA
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Repassant els articles fets en aquesta sec

ció durant tots aquests anys, hem vist que
no havíem parlat encara de l'espeleologia
tot i ser una modalitat important dins del

muntanyisme.

L'espeleologia consisteix a explorar els
avencs i les coves. L'esportista que prac
tica aquesta modalitat és un espeleòleg o

una espeleòloga.

Les coves són cavitats de recorregut ho
ritzontal i els avencs són pous de desen

volupament vertical.

L'espeleologia
És molt important el material que
s'utilitza per fer aquest esport. Per

això cal portar un casc protector amb
il-luminació elèctrica o d'acetilè. Una

pontonera, peça de vestir amb dos ca

mals tancats per l'extrem inferior i amb
tirants, generalment de neoprè que és un

material isotèrmic i impermeable derivat
del cautxú. També faran falta un arnès,
mosquetons i cordes.

Els espeleòlegs per poder arribar al lloc
on faran l'activitat moltes vegades han de

superar accidents geogràfics com, entre

d'altres, un congost, vall estreta i profun-

da entre muntanyes excavada per l'aigua
d'un riu; un canyó, congost generalment
sec o una gorja, congost molt estret.

L'espeleologia alpina és la modalitat que
consisteix en l'exploració de cavitats de
l'alta muntanya.

L'espeleosocors és la pràctica de l'espe
leologia que té per objectiu el rescat de

persones.

El furgó d'escalada i espeleologia és un ve

hicle que s'utilitza per transportar l'equip i
el material d'un grup de salvament.



Lluís Catasús i Cols

1. Una de les valls que conformen la Vall de Boí

situada dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici. A tocar d'un estanyes
troba l'ermita que dóna nom a la vall.

2. Antic municipi independent fins a l'any 1968,

quan fou agregat al Pont de Suert. Conegut per
unes mines de carbó que servien a la fàbrica de
ciment de Xerallo.

3. Poble situat a 1.198 metres d'altitud que fins al
1968 pertanyia a l'antic terme de Viu de Lleva
ta. Es troba al costat d'un coll per on passa la
carretera que comunica la Conca de Tremp amb
l'Alta Ribagorça.

4. Abans de 1988 l'Alta Ribagorça formava part
d'aquesta comarca.

5. Embassament construït l'any 1960 que per

tany al riu Noguera de Tor. Es troba a 1.784 m

d'altitud i és la porta d'entrada al Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per la

Capçalera de Caldes.
6. En aquest massís hi ha un seguit de cims que

passen dels 3.000 metres d'altitud.
7. Embassament que pertany al riu Noguera Ri

bagorçana construït l'any 1955. A la cua de

l'embassament, apareixen les ruïnes del mones

tir de Santa Maria de Lavaix.

8. El centre de fauna de Pont de Suert, creat el

1995, està destinat a la conservació, sensibilit
zació i educació ambientals d'aquest animal.

9. Amb els seus 3.030 metres d'altitud és el cim

més alt de la comarca.

10. L'alta Ribagorça a ponent limita amb ...

11. Refugi de muntanya del CEC situat a l'estany
Negre.

12. Situat a 1.470 metres d'altitud a l'flntic terme de
Barruera és un santuari amb un balneari molt

conegut.
13. La capital de l'Alta Ribagorça.
14. Important riu de la comarca que neix a l'Estany

de Cavallers a la capçalera de la Vall de Boí.

15. El tercer municipi de l'Alta Ribagorça en nom

bre d'habitants.

CONCURSIONISME

Avui parlarem de la pirinenca comarca de l'Alta Ribagorça, la més despoblada de Catalunya.

12

9

Solucions del ccncursíonlsrne 396: 1 Vil-la Joana, 2 Erola, 3 Medir, 4 Rogent, 5 Berta, 6 Grott, 7 Madrona, 8 Budellera,
9 Les Planes, 10 Penya del Moro, 11 Tibidabo, 12 Margarola, 13 Foster, 14 Rierada, 15Arrabassada.

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

març, les solucions dels 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 par

ticipant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres

de muntanya. En el proper número d� la revista sortirà publicat les
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme

.

396 dedicat a la serra de Collserola és Jordi Martínez Rangel. A la

pàgina web de la revista �.excursionisme.cat podreu consultar
les respostes a les preguntes dels números anteriors.

36



Pasqual Garriga i Martí
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Pic de Ginèvre
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Santa Maria del Vilar
i la seva vall
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Horari: 2 h 30 min a 3 h per la pujada, per la baixada cal comp
tar d'I h 30 min a 2 h.

Desnivell: 700 m.

Dificultat: itinerari perfectament adaptat a les raquetes, té

l'inconvenient de travessar pistes d'esquí alpí. També facti
ble amb esquí de muntanya.

Material: raquetes i pals, tot i el baix rise d'allaus cal dur pala,
sonda i ARVA.

Època: hivern, de desembre a finals de març, mig abril a tot

estirar.

Cartografia: 2249 ET Font Romeu. Capcir a Esc. 1: 25.000 de

I'IGN francès.
Accés: sortim des de l'estació d'esquí de Puyvalador al Cap

cir distant 45 Km des de la frontera amb Catalunya. Des de

Puigcerdà seguim la N-116 fins a Montlluís. Allí prenem la

D 118 que passant per coll de la Quillana ens porta al Cap
cir. Passant per Formiguera seguim la D 118 fins la cruïlla

del poble de Puigbalador. Allí trenquem a l'esquerra cap a

l'estació d'esquí de Puyvalador a 1.678 m, a la que arribem

després de passar pel costat del poble de Riutort

Descripció: pujarem al cim de Ginèvre que és on s'assenta
l'estació d'esquí. Tenim dues possibles rutes per accedir al
Pla del Bosc. Opció 1: sortint abans de l'obertura l'estació

-----�-
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Horari: 3 h ales quals el temps de visita al priorat Santa Maria

del Vilar.
Desnivell: vt- 410 m

Època: la serra de l'Albera és molt seca i calorosa a l'estiu, la

primavera i la tardor són les millors èpoques per recórrer-la.

Cartografia: 2549 OT Banyuls a Esc. 1:25.000 de l'IGN francès.

Bibliografia: Côte Vermeille, Albères, Vallespir. Balades et

randonnées. A PIED, de diversos autors. Cham ina Edition.
Accés: cal passar la frontera de la Jonquera i, prenent la prime

ra sortida de l'autopista a El Voló, seguir en direcció a Arge
lès per la carretera D 618. A 8 Km del Voló prenem el trencall

cap el poble de Vilallonga dels Monts. En arribar al poble
comencem a trobar indicacions cap el priorat de Santa Maria
del Vilar. Seguim al sud per una carretereta asfaltada fins a

un estacionament de terra situat a la seva dreta on hi ha un

gran dipòsit d'aigua i un rètol que indica que som a 200 m

d'altura i a 600 m Priorat.

Descripció: aquesta vall representa en certa manera l'essència
de la serra de l'Albera i dels seus paisatges al temps que ama

ga un tresor de l'art romànic, el priorat de Santa Maria del
Vilar. Mirant el mapa la ruta que proposem és evident ja
que correspon als camins que tracen un itinerari circular a

banda i banda de la vall de la Ribera de Vilallonga. Sortim
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podem seguir la pista Marmotes fins la
cota 1.800 m on l'abandonem prenent a

mà dreta una pista forestal que amb una

llaçada remunta fins el Pla del Bosc. Op
ció 2: el camí per excursionistes arrenca

en el revolt superior de la carretera que
fa la volta a la urbanització de xalets
de l'estació, dues ziga-zagues més a

munt de l'estacionament principal. Val

la pena pujar-hi amb el cotxe. Al revolt,
cota 1.750 m, dos rètols indiquen el ma

teix camí forestal dels Rhododendrons

assenyalat també com camí del Pla del

Bosc. Ens endinsem a una pineda per
un camí evident amb marques grogues
que poc més endavant es bifurca en dos.

El de l'esquerra, més costerut, va per la

solana; el de la dreta, més obac i suau,

garanteix més neu. Tots dos s'ajunten al
PIa del Bosc a 1.890 m (40 min) on tro

bem una gran bassa d'aigua per fer neu

artificial. A 100 m trobem de nou la pis
ta d'esquí de les Marmotes que seguim
a la dreta 150 metres mentre revoltem
el torrent de Cirerol. Passem a tocar

d'un restaurant i del peu d'un telesquí.
Seguim a la dreta (nord) la pista verda
Grand Tetras durant 300 m. Deixem a

la dreta un pla a l'extrem del qual, ama

gada dintre del bosc, es troba la caban

Riutort a 1.961 m. Dos-cents metres més

enllà del pla sortim finalment de la pista
i iniciem la part més maca de l'ascensió.
Encarem a l'est uns pendents boscats a

l'inici i amb clarianes després que ens

deixen gaudir de les vistes. A la nostra

esquerra queda el serrat de la Llissa Cre

mada de 2.347 m que tanca l'estació cap
el sud. Travessem de nou la pista verda i

Santa Maria del Vilar i la seva vall
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per la pista que baixa cap el riu i el tra

vessa, per seguir guanyant altura fins
un marcat revolt mig quilòmetre més
enllà. Ràpidament descobrim darrere

nostre Santa Maria sobresortint per so

bre del bosc i trobem les primeres alzi

nes sureres a tocar de la pista. La pista
és molt ampla i en perfecte estat ja que
condueix a masos habitats permanetn
ment. Al revolt tenim bones vistes cap
a la plana rossellonesa, el mar i cap al

proper poble de Montesquiu d'Albera a

la vall del costat. En aquest revolt aban
donem la pista i prenem el senderó que
s'enfila seguint la carena divisòria de les
dues valls. Seguint marques grogues per
boscos d'alzines guanyem altura fins re

trobar de nou la pista. La seguim cinc

cents metres pel vessant de la vall de

Montesquiu fins a un trencall cap una

pista que surt a l'esquerra, on un pa
nell marca Vilallonga dels Monts. Vint

metres més enllà una fita ens marca el

senderó a seguir a mà dreta. Abans val
la pena caminar un centenar de metres

per la pista per descobrir les ruïnes de
l'antic mas de Cortal Cossanés a 440 m

(1 h). Retornats al senderó que no té pèr
dua guanya en altura en direcció sud per
dintre de l'alzinar. A la capçalera de la
vall travessem un primer barranc i ens

endinsem en una obaga humida on les

alzines deixen pas a una gran fageda. Hi

trobem bolets de soca i boix grèvol. Tra

vessem un segon barranc menys marcat

i en arribar al tercer iniciem el retorn

encarant el sud. El camí guanya encara

altura fins arribar a una mena de collet a

610 m (2 h). Retrobem el bosc d'alzines i

sense possibilitat de pèrdua baixem per

ziga-zagues i marges fins arribar al prio
rat de Santa Maria del Vilar a 240 m (2 h

50 min). Conjunt romànic d'església amb

triple absis i frescos, refectori i altres de

pendències monàstiques fundat el1083.
Abandonat i mig derruït fou comprat el

1993 per un particular i reconstruït. Des

del2005 és ocupat per una petita comu

nitat de monges ortodoxes romaneses.

Visita guiada de pagament. Val molt la

fem cap a un gran pla, la lassa del Roc de

l'Euga a 2.145 m. Des d'aquí apreciem el

gran vessant oriental del pic de Ginèvre

i les pilones d'un remuntador prop del

cim. Travessem una pista d'esquí i guan

yem altura a mida que s'eixampla la vista

cap a la plana del Capcir i l'embassament
de Puigbalador. Mantenint-nos a la dre
ta de les pistes arribem a la darrera pi
lona del telesquí. Cinquanta metres més

enllà arribem al cim del pic de Ginèvre

de 2.382 m. Sorprèn l'escarpat i especta
cular vessant occidental del cim abocat
a I'Arièja on destaca el Roc Blanc sobre

l'estany de Laurenti que contrasta amb

el suau relleu de pujada. Tornem per on

pujat.

Jaçà'del Roc
de l'Eugà"<..

:... Cabana

...- del Riutort

l...jJ-' (1.96t m)

�" ..,..,
·:·:: :,,�alets

pena! Del priorat tornem al cotxe en 10

minuts per la carretereta asfaltada.
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