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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, Btt i Excursionisme.
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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977 58 0063 . www.refugiueccaro.cal
Email: jnfa@refugiueccaro.cal(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, BIT, 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, BIT, senderisme, espeleologia

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airota (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
652849704· Xavier González
Facebook: Refugi Mas del Tronc

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

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

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 /972 145 107 www.xaleluec.com
· Altitud: 1.505 metres
· la Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de REBOST
Bagà
608736714· www.refugirebost.cal
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BIT, escalada, senderisme

Refugi de PUIGCERCÓS
872 007022 . 652 649 704 . Raquel Aguilar
www.refugipuigcercos.cal
· 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, BIT, pesca
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editorial

Curs de primers auxilis
a la muntanya i DEA

Des de la Secció d'Iniciació a la Muntanya (SIM)
de la UEC de Barcelona fa dos anys que estem

realitzant cursos de primers auxilis.

El fet de començar aquesta activitat va ser

per tal d'anar més segurs quan anem sols a

la muntanya igualment que quan anem amb

nens. Considerem que és molt important el fet

de saber intervenir bé si ens trobem amb una

situació delicada.

Aquest any cinc monitors hem anat a passar un

cap de setmana de formació en muntanya a La

Molina juntament amb monitors d'altres UEC

amb secció d'iniciació.

Un cop allà, un infermer va fer-nos de formador.
Vam començar revisant la teoria que havíem de

portar llegida respecte el PAS, SV+DEA. .. Amb

aquestes sigles i alguna regla mnemotècnica més

vam aprendre com abordar una situació amb

algú inconscient i/o parada cardiorespiratòria.

A la tarda, després d'un bon dinar al Xalet de
la UEC, vam repassar les tècniques del matí i

vam prosseguir amb les pràctiques, però, en

lloc de simular una persona inconscient, una de

conscient o almenys al principi de la simulació, és

a dir, que no necessitava suport vital en urgència.

Seguint I' ABC de, tècnica de memòria, ens

permet mantenir la calma i recordar-nos de tot

allò que hem de fer en funció de com es trobi

la víctima. Però el millor d' aquesta tècnica és

que és universal i aplicable en qualsevol lloc i

situació, això ens va donar un ampli marge per tal

de reproduir situacions, saber reaccionar i quan
és el moment correcte per trucar al 112 o com i

quan demanar ajuda.

L'endemà vam seguir amb les pràctiques però
aquest cop dividits en 3 grups, repartits per la

muntanya, i amb un referent que ens posava

Fe d'errades:

en situació. Aquest era el moment de posar en

pràctica tot el que havíem après i reaccionar

sempre amb un líder que coordinés la situació.

Un cop acabat el recorregut vam fer un pícnic
davant les pistes de La Molina i vam tornar al

Xalet on se'ns va fer entrega de dos diplomes de

primers auxilis en muntanya + DEA.

La formació al llarg dels dos dies va ser la

mateixa, s'han de tenir les coses clares en

aquestes situacions, però amb petites variants

depenent del que detectéssim o ens digués la

víctima. Tot i ser molt mecànic el procediment
vam poder-ho fer acompanyats de moltes

persones diferents i especialitzades en el tema,
és a dir, que venia un monitor diferent a cada

activitat (però sempre acompanyat de l'infermer

del primer dia) i per tant, informació nova amb la

que contrastar i poder decidir millor.

Aquest títol s'ha d'anar renovant periòdicament
ja que com ens van explicar, per molta teoria

que sapiguem si no la posem en pràctica
s'oblida i es fa amb menys cura, tot i que tots els

formadors ens van dir que abans de no fer les

compressions era millor fer-les malament.

Una altra cosa que ens va cridar la atenció va

ser que no vam veure ni una noia formadora en

l'equip, tampoc vam preguntar per què, però sent

l'atenció a les cures un sector molt feminitzat

soprèn no veure'n en una formació com aquesta
en la qu els infermers anaven canviant àgilment.

Les cinc monitores que vam anar-hi volem

donar les gràcies a la UEC i a tothom que ha fet

possible aquest curs, esperem que els nostres

companys i companyes puguin seguir formant-se

els anys vinents.

Xavi, David, Poma, Ybarra i Gemma

1. La revista 398 en la pàgina 3 hi diu 399 quan hauria de dir 398.
2. En la pàgina 34, la notícia hauria d'estar signat per Martí Revan Rubió.
3. En la portada del 398 la foto pertanya a l'article del Toubkal i no del Trekking al Chola Shan.
4. Els guanyadors correctes dels últims concursionismes són els següents: 395 Imma Muntadas, 396 Jordi Martínez Rangel i

397 Jordi Badiella Aguilera.
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Creuant e\l Pirineu català

en una aventura de 7 dies:

t'origen
L'excursionisme és la base de totes les ac

tivitats que es realitzen a la muntanya i fer

grans travesses n'és una de les seves arrels
més primàries ... És així com van aparèi
xer els senders de gran recorregut i entre

ells un dels més mítics, el GRIL Tot excur

sionista ha tingut aquesta il-lusió alguna
vegada a la vida, creuar els Pirineus de
mar a mar, unes muntanyes que enamo

ren a tothom qui les viu des de dins, unes

muntanyes que canvien amb les estacions
i amb una bellesa que no deixa indiferent a

ningú. Va ser així com el setembre de 2008

en Tomàs Llorens amb 3 amics va viatjar a

Irun, amb les motxilles carregades amb la
tenda de campanya, menjar, roba i molta
il-lusió. L'objectiu era caminar durant totes

6
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les hores de sol i plantar la tenda allà on es

trobessin a la posta de sol; i així ho van fer
durant 18 dies fins arribar a La Jonquera.
Els va faltar una darrera etapa per arri

bar de nou al mar, però l'experiència, els

paisatges i l'aventura viscuda ja formaven

part de la seva memòria.

Moltes coses han passat des d'aquell 2008

fins avui dia, i una d'elles ha estat que
l'excursionisme ha seguit evolucionant i

han aparegut noves activitats a la muntan

ya, sent una d'elles les curses de muntanya,
i més endavant les de grans distàncies co

negudes com a ultres. Va ser en aquest en

torn i dins del Grup Fondistes Blanes, on

Tomàs Llorens va conèixer en Jordi Vissi.

Tots dos van fer molt bona amistat entre

nant i corrent diverses ultres i van entrar

a formar part de la junta del grup, ajudant
en la gestió i organització de les curses

que organitzava el club. I va ser d'aquesta
forma com va néixer la idea d'organitzar

En·camp-Ordino

una cursa pels Pirineus. En Tomàs ja feia

temps que esperava que algú organitzés
una cursa d'aquest estil, i finalment, la

passió per la muntanya i les curses els van

portar a somiar en l'organització d'una
cursa per etapes als Pirineus ...

El primer pas va ser aprendre dels millors,
i per això en Tomàs va participar el setem

bre de 2015 a la Transalpine-Run, una cur

sa de 8 etapes que creua els Alps passant
per Alemanya, Àustria, Suïssa i acabant
a Itàlia. La cursa és en parelles i hi parti
cipen 300 equips d'arreu del món anual
ment. Amb aquest mirall es vol construir

a poc a poc la Pyrenees Stage Run, una ex

periència que mostri el Pirineu als corre

dors participants, però també un lloc on

compartir l� muntanya amb un company
amb qui viure tots els alts i baixos que su

posa recórrer 240 km de muntanyes, un

lloc on aprendre dels altres corredors ...

En definitiva, una aventura que no obli
darà mai tot aquell que hípartícipi.
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La Pyrenees Stage Run

Primer de tot, en Jordi i en Tomàs es van

plantejar com havia de ser la Pyrenees Sta

ge Run, per tal d'adaptar-la als Pirineus i

sobretot a la idea que tenien del que signi
fica córrer per la muntanya. La PSR, tenia

que ser diferent a les altres curses, no no

més pel fet de ser en etapes sinó pel missat

ge que volien transmetre. Per això la van

construir sobre 4 pilars (o valors) fona
mentals: aventura, companyerisme, segu
retat i respecte. Aventura, perquè creuar

els Pirineus no és cosa fàcil, els corredors
afronten 240 km de camins, rocs, rius,
sol, pluja ... Però no només per això, sinó

perquè l'objectiu era que cada moment

formés part de l'experiència, des del minut

zero, fins a tornar a posar els peus a casa 9

dies després al marxar. El companyerisme
perquè és la base de tot esport i perquè a

la muntanya s'hi ha d'anar acompanyat.
A més a més, diuen que les millors coses

de la vida estan destinades a ser compar
tides, i per tal que el companyerisme es

tigui present al 100 % , la cursa només es

pot realitzar en equips de 2/3 corredors, ja
siguin masculins, femenins o mixtes, però
en equip. En una cursa de muntanya mai

hi pot faltar la seguretat, perquè qualse
vol errada ja sabem que fa pagar un preu
més alt cada vegada que pugem un metre

amunt. En aquest sentit, tot i que la cur

sa està marcada en gran part pels senyals

vermells i blancs del Gran Recorregut,
l'organització també en fa un marcatge
amb cintes que són posades el dia abans

i retirades just després del pas de l'últim

equip. Però tots sabem que en alta mun

tanya poden passar moltes coses, ja sigui
una boira molt espessa, una densa pluja o

que algú retiri les cintes al pensar-se que
han estat abandonades ... És per això que
és obligatori que almenys una persona de

l'equip porti el track del recorregut en un

rellotge GPS per poder -lo seguir en tot mo-

ment. A més a més, tots els corredors es

tan controlats per un equip de la Creu Roja
que segueix la cursa d'inici a fi, per tal de
solucionar qualsevol problema que pugui
sorgir. I per acabar respecte, sobretot pen
sant en la natura i el medi ambient, amb

l'objectiu de deixar sempre la muntanya
més neta que no pas l'hem trobada i sense

pertorbar l'entorn en cap moment; però
també respecte als companys de cursa i

als voluntaris que fan possible el correcte

desenvolupament de la prova.
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Pyrenees Stage Run

Amb aquesta base, l'organització va idear

la PSR com una cursa que permetés als

corredors venir als Pirineus a preocupar
se únicament de córrer i viure l'aventura

de dalt a baix. És per això que en el preu
de la inscripció també hi va inclòs el

sopar diari, un dels grans moments del

dia, on els voluntaris es barregen amb els

corredors, comenten l'etapa del dia amb

tranquil-litat i comencen a pensar en el

perfil de la següent etapa ... Un cop s'ha
acabat el sopar, l'organització fa un petit
brífing de la següent etapa, explicant el

tipus de terreny que es trobaran, avitua

llaments, meteorologia ... I per acabar, es

fa un reconeixement als millors equips
de l'etapa, amb el pòdium d'entrega dels

maillots de líders. Però aquí no acaba la

cerimònia, falta el gran moment per tan

car la jornada amb les emocions a flor
de pell; i és que cada dia, els fotografs i

càmeres de la prova preparen dos vídeos

que són la traca final del sopar, el primer
amb les fotografies més destacades del

dia, i el segon amb un vídeo-resum del

dia; sens dubte la millor forma per anar

a dormir amb les imatges dels moments

viscuts al cap i amb I 'energia per afrontar
la següent etapa. Hi ha tres modalitats

d'inscripcions, totes elles inclouen tot el

relacionat amb l'organització, de la prova
(bossa del corredor, avituallaments, as

segurança, serveis de la cursa ... ) i també
el sopar de cada dia amb la diferència en

l'allotjament. La més econòmica no in

clou l'allotjament, és l'opció BÀSIC, on

el corredor s'ha d'organitzar l'estada i

està pensada per aquells que volen fer
la cursa amb furgoneta o caravana amb

algun familiar que els vagi seguint.
L'AVENTURA és l'opció on els corre

dors dormiran en tenda de campanya
als càmpings o al terra de pavellons
poliesportius i finalment la PREMIUM

on els corredors dormiran en hotels. A

més, a més, també s'ofereix als acom

panyants que vulguin escollir una

d'aquestes tres opcions per acompan

yar els corredors durant tot el recorre

gut i fer que l'experiència sigui encara

més completa.

El recorregut de la 2a edició Pyrenees
Stage Run començarà el proper diu

menge 3 de setembre a la petita pobla
ció de Ribes de Freser, que serà el punt
neuràlgic dels primers dies de cursa.

La primera etapa passa en bona part
pel Parc Natural de les Capçaleres del

Ter i del Freser, amb una primera gran

pujada al mític cim del Balandrau, per

enganxar la variant del GRll a Coma de

Vaca que porta a Núria per l'aeri Camí

d'Enginyers, la baixada final pel camí

vell de Núria porta a la primera línia

d'arribada a Queralbs després de 34,5
km i 2.180 m M. La segona etapa és de

mitja muntanya, seguint sempre el GRll

de Queralbs fins a Puigcerdà, passant pel
collet de les Barraques, el pintoresc poble
de Dòrria i el coll Marcer amb 38 km i

1.700 m M. L'entrada a Andorra suposa

l'etapa més llarga amb 47,5 km i 2.600 m

d+ amb un primer tram força ràpid per la

Cerdanya fins al refugi del Malniu, una

part central creuant dos ports de gairebé'
2.700 m com la Portella d 'Engorgs i el Port
de Vallcivera i una llarga baixada final a

Encamp per la Vall del Madríu-Perafita
Claror, l'únic lloc declarat Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco al país dels Piri
neus. La cuarta etapa, la més curta de tota

la travessa, serveix per recuperar energies
però no val a encantar-se ja que els 20 km

són un puja i baixa constant acabant amb

la brutalitat de 1.900 m de desnivell posi
tiu i arribada al nucli de la petita estació

d'esquí d'Arinsal. Sortint d'Andorra to

carà apretar les dents al Parc Natural de

les Valls del Comapedrosa tot pujant a la

portella de Baiau, el punt més alt de la cur

sa. Una llarga baixada ens portarà fins a

la Vallferrera on deixarem el GRll per se

guir el recorregut de La Porta del Cel, pas
sant per l'imponent cercle de Baborte i el

cim de Roca Cigalera fins la baixada final
a Tavascan després de 33 km i 2.650 m M

d'alta muntanya. I enfilem el tram final de

la PSR amb una etapa de mitja muntanya
pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, passant
per petits pobles encantadors del Pallars i

un quilòmetre vertical difícil de digerir a

la meitat de l'etapa. Espot serà el penúltim
punt d'arribada després de 34 km i 2.530
m d+, i evidentment el punt de sortida de

la darrera etapa, el dissabte 9 de setembre,
que ens descobrirà els encants del Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de

8
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Sant Maurici, passant pel pic del Pinetó
i els refugis de Gerber i Saboredo abans
de la baixada final a Salardú que rebrà els
corredors després de 33 km i 21.60 m d-.

Tot això, però, no seria possible sense els
voluntaris... Un equip de 60 persones
va acompanyar la 1" edició de la cursa

en tot moment, per cobrir les necessitats

d'avituallaments (3 per cada etapa, apro
ximadament un cada 10 km), controls en

colls i passos complicats, marcatge i des

marcatge, muntatge de sortides i arriba

des, transport de les bosses dels corredors,

gestió d'hotels, campament... Un gran

equip que va funcionar a la perfecció i que
va gaudir de l'experiència tant com els co

rredors tot i que des d'una altra perspecti
va. Dins aquest grup de voluntaris hi ha un

equip de fisioterapeutes que tracten els co

rredors que ho necessiten a l'arribada i en

l'edició 2017 s'hi afegirà el podòleg Enric

Violan, especialista en podologia esporti
va que tractarà els peus dels corredors que
tant pateixen durant una gran travessa

com aquesta. I una de les altres grans no

vetats de l'edició 2017 serà la presència a

la PSR del projecte SUMMIT (Salut en les
Ultramaratons i els seus Límits) dirigit per
la Lie. Emina Roca i el Dr. Daniel Brotons

que realitzarà un estudi entre els corredors

que vulguin participar-hi per evaluar de

l'impacte d'una cursa per etapes a nivell
de deshidtatació, trencament muscular i

cardiològie. Segons Emma Roca, l'objectiu
de l'estudi és "obtenir canvis fisiològics,
bioquímics i cardiològics durant les eta

pes de la Pyrenees Stage Run en els co

rredors de muntanya: sistema respiratori,
sistema cardiovascular, sistema muscular
i d'altres. D'aquesta manera controlem el

desgast a nivell muscular, fisiològic i car

díac de cada persona i les implicacions en

la seva salut."

Resum de la primera
edició de la PSR

La la edició de la PSR va tenir lloc del 4 al

10 de setembre del20l6 amb un recorregut
gairebé igual que el 2017 però que va aca

bar a Vielha enlloc de Salardú. Onze equips
van sortir de Ribes de Freser, un dels quals
era de 3 corredors i venia d'Israel. També hi
havia un equip mixte que va viatjar des de
la República Txeca, "Hanibal.cz", per viure

aquesta experiència i a més van aconseguir
finalitzar en una meritòria 2a posició de la

general. El primer equip classificat va ser el

"Tuga Active Wear/BV Sport" format per

Ragna Debats i Pere Aurell, una parella
acostumada a córrer en curses a nivell in

ternacional on acostumen a fer molt bons

resultats. El podi de la cursa el van tanca'!
Mikel Leal i Txema Sanchez de l'equip
"Mugalaris" provinent del País Base. Cal
destacar també l'únic equip de noies parti
cipants, "Lost Girls" que va aconseguir fina-

litzar la prova en Sa posició i un total de 52

h 16' en cursa. La climatologia va acompan

yar en tot moment la cursa, excepte algun
ruixat de tarda en alguna de les poblacions.
La comunió entre organització, voluntaris

i corredors va ser màxima i tothom reco

neixia haver viscut una experiència única,
en uns paratges espectaculars que tenim

al costat de casa. I així ho van demostrar
tots els corredors que a mesura que anaven

arribant a meta es van quedar per esperar
l'entrada del darrer equip al que van rebre
fent un túnel amb els pals mirant al cel, una

imatge que quedarà marcada per sempre
més en la memòria dels participants a la la

edició de la Pyrenees Stage Run. Enguany,
l'objectiu de l'organització és consolidar la

prova, i per això ja compta amb 20 equips
inscrits entre els quals s'hi compten diver
sos equips de diferents països europeus
com Holanda, Àustria, Polònia o Suècia,

però cal destacar una parella del Canadà

que travessarà l'Atlàntic per viure una se

tmana de somni al Pirineu. Si desitgeu
més informació sobre la cursa podeu
consultar-la a la web http://psr.run o

enviar un mail a info@psr.run.
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Monte Emilius des de Becca di Nana

Moltes vegades ens enlluernem amb els grans cims, Mont-Blanc, Cervi, Gran Paradiso,
Monte Rosa, Grand Combin ... el seu poder de convocatòria és gran i tots aquells a qui

ens agrada la muntanya els volem assolir. Això fa que de vegades, ens trobem amb

autèntiques aglomeracions, als refugis, a les vies d'accés, etc. que sovint ens treuen

l'encant de l'ascensió i de l'aventura que comporta. Podem gaudir de grans jorhades del

nostre esport favorit allunyant-nos una mica dels cims i vies clàssiques.

TEXT I FOTOGRAFIES DE ANDREU AMELA I JOAN PALENCIA

Vull parlar d'un cim gairebé desco

negut per a la majoria, es tracta del

Monte Emilius, un cim de 3.559 metres.

Curiós nom aquest, que li van posar els que

per primer cop el van pujar l'any 1839, Geor

ges Carrel i la germana del metge i muntan

yenc Auguste Argentier, Émile de 14 anys,
per tal de fomentar l'alpinisme a la zona.

En el cor de la Vall d'Aosta, el Monte

Emilius té, a més a més de severes vies

d'escalada a la cara nord, una de ferrada
en aresta.

10

La informació que teníem de la muntan

ya i les condicions de la via eren limitades,
només esmentada en el catàleg d'una pres

tigiosa marca de material de muntanya i

d'escalada, així que ens va interessar, i per
evitar sorpreses desagradables vam carregar
més material del que al final utilitzàrem.

Vam dividir l'ascensió en dues etapes, la

primera, de l'estació d'esquí de Pila fins al

Col Carrel, on hi ha una cabana metàl-lica

anomenada Bivacco Federigo, i la segona,
via ferrada, cim i retorn a Pila pel Passo

Tre Capuccini seguint la via normal.

Hi ha altres punts possibles de sortida,
com el Rif. Arbolé al qual es pot arribar en

dues hores des del telecadira de Chamolé.

Aquesta opció ens allunya de la ruta "re

comenada", però té l'aventatge que permet
anar amb una motxilla més lleugera, cosa

gens despreciable en un recorregut llarg
com el que es propasa.

I
En arribar a la Vall d'Aosta, plovent, vam

plantar la tenda al càmping Soleil et Nei

ge, que es troba a prop de l'estació inter
mèdia Les Fleurs del telefèric que en 7 mi
nuts puja de la mateixa ciutat d'Aosta fins
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a les pistes d'esquí de Pila. S'hi pot anar

caminant, en uns 12 minuts.
1

El càmping no és gran cosa, però fa el fet. El

que sí que he de dir és que la gent és molt
amable, i tots els vespres munten una timba
de cartes la mar de divertida. Hi vam passar
un dia i mig esperant que el temps millorés

ja que plovia i no pas poc, i la veritat és que
no ens vam avorrir en cap moment. Dispo
sa de wifi gratuït que arriba fins a la tenda si
no ets molt lluny de la recepció.

El dia següent es va despertar magnífic.
De fet ja ho havia previst La Meteo del Uffi

cio del Turismo d'Aosta que havíem con

sultat, així que ens vam posar en marxa.

Un cop arribats a l'estació d'esquí de Pila,
el Grand Combin de 4.314 m., a la nostra

esquena ens mira mentre arribem al final
del telesella Chamolé a 2.309 ill. Comen

cem a caminar, pel sender marcat 19C en

direcció al Col Fenêtre passant peIllac de

Chamolé, aquí es converteix en el sender

19. Veiem ja part del paisatge que ens

acompanyarà durant tot el camí.

Anem caminant, i el paisatge ens alegra
la vista, veiem el massís del Monte-Bianco

tota la part de la Arête de Rochefort, amb

la Dent du Geant, fins a les Grandes Joras
ses, també veiem clarament La Grivola de

3.969 m. i el Rif. Arbolle a una certa dis
tància sobre un coll, demà en tornar del

cim hi passarem.

Aresta entre pic Ross de Conboé i Petit Emilus

No cal arribar al Col Fenêtre, en el Col

Replan 2.366 m. hem de descendir fins
als 2.l00 m. seguint el mateix sender 19
fins a un llogaret amb una ermita, dedi

cada a Sta. Maddalena i alguna borda,
es tracta de Comboé.

del que es pot fer caminant sense haver de

posar-hi les mans, però està ben senyalit
zat i es pot seguir sense dificultat.

Al Col Carrel, hi trobem Bivacco Fede

rigo, una petita cabana metàl-lica, en

condicions aceptables. Hi ha lliteres, per

poder-hi pernoctar nou persones i dispo
sa de matalassos i mantes. La part comu

na és molt reduïda, així que si hi ha gent
les condicions de comoditat es veuran

seriosament reduïdes. Si teniu la mateixa

sort que nosaltres i aconseguiu estar-hi
sols, gaudireu d'una magnífica nit en un

paratge d'alta muntanya.

Des d'aquest punt s'inicia la feixuga pu

jada al Col Carrel 2.912 m. fem servir

els senders 16 i 16A.

En unes quatre hores (o dues des de

Comboé) es pot assolir el Col des-de
Chamolé. Cal dir que el camí és força
costerut, hi ha alguna rampa al límit

La Grivola
11
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Panoràmica des de Becca di Nona

A més o menys 300 metres de distància i

50 de desnivell, a l'altre costat del coll i da
vant d'un petit llac d'aigües cristal-lines de

fusió, (únic punt d'aigua on ens en podem
proveir entre Comboé i el Lago Gelato, ja
en el descens), hi ha un refugi xalet, nou o

recentment restaurat, que trobem tancat.

Sobta que és ubicat en un lloc molt més a

resguard del vent i del fred que normal
ment bufa al coll. No sabem que hi puja ni

de qui és, però crec que haurien de substi
tuir el Bivacco per aquest altre refugi.

La piràmide de la Becca di Nona, 3.142 m.

queda a l'esquerra del Col Carrel. No de

cep, hi pugem per admirar la magnífica
cara nord del Monte Emilius i veiem amb
tota claredat la via que demà seguirem.
Gran mirador de la Vall d'Aosta als nos

tres peus; un ramat de cabres salvatges
ens miren sorpreses mentre pasturen a

pocs metres.

Veure fer-se de nit darrere el Monte-Bian

co és una imatge que romandrà a la nostra

retina durant temps, per altra part a l'altre
costat segueix l'espectacle, el Cervino es

12

Panoràmica des del cim cap al Valais

posa vermell com un tomàquet, es fa fosc i

surt la lluna, formidable.
La via està força ben equipada, el cable de

vida, de 1.500 metres, els esglaons, i resta

d'elements de seguretat estan en molt bon

estat, només observem en el pont tibetà

abans d'arribar al Pic Ross de Comboé, un

parell de peces de les baranes soltes que
no comprometen la seguretat del pas, i a

l'aresta, un desprendiment de roques més

o menys recent ha malmès un tram petit
del cable de vida.

En fer-se de dia, el temps continua sent

molt bo, el ventet fred que ens ha acom

panyat tota la nit ha deixat de bufar, i en

cara que fa fresca es suporta bé, fa un dia

esplèndid per fer muntanya.

Ataquem la ferrada, comença en una zona

detrítica descomposta, i de seguida tro

bem el cable de vida.

Vibacco Federigo
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Molts anclatges disposen d'una "U" que
fa de "cua de porc", per on es pot passar
la corda; si els alpinistes dominen la tèc
nica de progressió en ensemble, es poden
estalviar moltes maniobres amb els mos

quetons, (els trams de cable entre anclat

ges no són gaire llargs; no és tan segur,

però sí més ràpid.) de totes maneres, so

bretot, mai descuidem la seguretat.

Tot un seguit de sectors, equipats, obli

guen a grimpar per bones i abundants

preses de mans i peus, roca sòlida, anem

per aresta, la sensació és molt aérea, pas
sos de II a tot estirar III sempre amb ca

ble, pont tibetà, gran buit als peus, passos

d'enllaç sense cable, fàcils. En els llocs
més verticals trobem grapes de ferrada,
algun lloc on hem de tibar una mica més,

petits extraploms molt ben equipats que
es passen bé tot i anar carregats.

Les vistes són grandioses, a més a més
dels ja descrits apareixen el Gran Paradiso,
tot el Valais i el Monte Rosa, un espectacle
per als sentits.

Arribem al Pic Ross de Comboé 3.301 m.

i al Petit Emilius 3.342 m. seguint una

aresta força aèria que tot i amb un cons

tant puja i baixa, ens fa anar guanyant
altura. Per aquest sector trobem en un

callet, un cartell on s'anuncia una possi
ble via d'escapament, no puc dir si aquest
es còmode, puc dic que el cartell és força
visible a l'aresta des del camí de baixada
i pel que s'alvira duu a una zona detrítica
i fa pensar que no serà còmode, això sí,
si fa mal temps aquesta es la solució ...

I així després de quatre hores arribem al
cim, només hem trobat una cordada d'un

guia i el seu client, molt lleugers, ens han

Pujant al Petit Emilius

passat, evidentment coneixien el terreny,
anaven encordats i sols fan servir les "U"
esmentades.

Al cim, junt a la moderna Madonna que
presideix el punt culminant, trobem algun
muntanyenc que ha pujat per la via nor

mal, per on baixarem. Baixada, feixuga,
per terreny molt trencat i desfet cap al sud,
sender 14, complicat de seguir amb fites

anàrquiques per tot arreu. Pensem since

rament que és millor pujar per on ho hem
fet nosaltres que pujar per la via normal.

Un cap al Passo Tre Capuccini (3.242 m)
la cosa millora una mica, però els blocs
de pedra ara són grans i continua sent un

camí poc agradable.

Se'ns va fer molt llarga la baixada fins al
telesella de Chamolé, hi vam invertir qua-

Monte Bianco Arete de Rochefot i Grandes Jorasses

13
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Coll Plan
Fenetre

(2.262m)

Cim Monte Emilus
14

Pujant al pic Ross i Comboé

tre hores, passant pel Rif. Arbolle 2.516

m. El camí des del refugi fins al telesella

ens obsequia amb una remuntada fins al

Col Chamolé 2.641 m. no hi ha una altra

solució que triscar, i des d'aquí fins als

2.309 m. on agafarem el telesella per tor

nar al càmping d'on vam sortir ahir.

Han estat un parell de dies d 'autèntica alta

muntanya, amb unes vistes fantàstiques,
en un lloc solitari i feréstec, us el recoma

nem de debò.

Ara baixarem cap Aosta i anirem a fer un

bon sopar que ens l'hem guanyat, mentre

comentem la jugada, les sensacions, les

vistes, guardarem un gran record.

Enllaç video:

https://vimeo.com/ 145047191

Mapes:
• L'Escursionista editare número 4.

• Monte Emilius - Mont Fallère 1:25000

• Kompass Carta turística (86)
• Gran Paradiso - Valle d'Aosta 1:50000

\
Càmping Soleil et Neige (Fernando)
Manzoud,l Pila-Gressan (Aosta)
Tel0165.59948

e.mail campingsoleiletneige@gmail.com
Coordenades 45.70186 N - 7.311184 E



 



El canvi climàtic a les muntanyes:
una evidència i una preocupació

hidroelèctrica, en indústria i turisme o

per beure, i la pressió sobre aquest recurs

va en augment. S'estima que les muntan

yes proporcionen aigua dolça a la meitat

de la població mundial. Només l'Himàlaia

abasteix d'aigua una població de 1.500

milions de persones.

Les muntanyes són centres de biodiversi

tat, fonts de matèria prin:a i una destina

ció turística de primer ordre. I a les mun

tanyes hi viuen 800 milions de persones.
Un dels elements més característics de
l'alta muntanya a tots els continents és

la presència d'una part significativa de la
criosfera en forma de glaceres, permafrost
i un mantell nival estacional. La fusió de

glaceres n'hi ha 17.000 al món i de la neu

a la primavera alimenta grans rius que
Glacera d'Aletsch (Suïssa), la més gran dels Alps abasteixen d'aigua enormes conques hi

drogràfiques.
El canvi climàtic

El canvi climàtic antropogènic és una evi

dència. Es manifesta fonamentalment per
un augment progressiu de la temperatura
a escala global que s'ha produït a un ritme

sense precedents en els darrers milers

d'anys, l'Holocè. Només en els darrers

100 anys la temperatura ha pujat 1 oc. La

causa és l'increment en la concentració

atmosfèrica dels gasos d'efecte hivernacle,
com el conegut C02, conseqüència de la
crema de combustibles fòssils com el pe
troli i els seus derivats (benzina, gasoil,
etc). Això és, en resum, el que entenem per
canvi climàtic, escalfament global o canvi

global, doncs acaba afectant altres parà
metres atmosfèrics i diferents processos a

la hidrosfera, litosfera i biosfera. El canvi

climàtic és un fet del present però també,
i més important, un fet del futur que con

dicionarà la vida al nostre planeta. Depe
nent dels escenaris d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle considerats es calcula

que la temperatura del planeta es situarà

entre 1.5 "C i 4 "C per sobre de l'actual en

els anys 2085-2100. L'Acord de París del
2015 proposa mantenir l'increment de la

temperatura en un màxim de 2 "C sobre el
valor preindustrial.

Aquest fenomen d'escala planetària no es

manifesta homogèniament a tota la Ter

ra sinó que està afectant especialment a

algunes àrees com les zones polars i les

muntanyes. De fet, els abruptes canvis

que s'estan observant en aquestes àrees
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encara remotes en molts casos són preci
sament alguns dels indicadors més preci
sos d'aquesta alteració global.

El canvi climàtic ja té i tindrà efectes sobre
molts aspectes mediambientals i socio

econòmics i activitats com l'agricultura,
la ramaderia, la pesca, la silvicultura, el

turisme o la producció d'energia es veu

ran alterades. Aquestes afectacions seran

especialment visibles en les comunitats

agrícoles i ramaderes presents en les àrees

de muntanya dels països en vies de desen

volupament, especialment pobres i vul

nerables. Cal dir, però, que en certes con

dicions l'escalfament de zones elevades

podria millorar la productivitat dels bos
cos i el rendiment agrícola amb una gestió
adequada i, fins i tot, es podrien cultivar

algunes espècies en altituds on ara no és

possible.

Les muntanyes

Les muntanyes ocupen un 25% de la su

perfície terrestre, estan presents a tots els
continents i tenen una importància crucial

pel planeta. Actuen com a torres d'aigua,
dipòsits en alçada que en guarden quan
titats ingents en forma líquida o sòlida i

que amb un ritme definit per les estacions

s'escola cap a les valls i les planures, fins
i tot molt llunyanes, per una complexa
xarxa de rius i els seus afluents. De fet, la

majoria dels grans rius del planeta nei

xen a zones de muntanya. Aquesta aigua
s'empra en agricultura, en generar energia

Cal dir, però, que
en certes condicions
l'escalfament de
zones elevades

podria millorar l?
productivitat dels
boscos i el rendiment

agrícola amb una

gestió adequada

El canvi climàtic

a les muntanyes
Les muntanyes són molt sensibles, vulne

rables, al canvi climàtic. Aquest ja s'està
manifestant de formes diverses en aquest
espai i de fet el ritme d'escalfament a les

muntanyes és superior a la mitjana glo
bal. Un del signes més evidents és la clara
recessió glacial a la majoria de les grans
serralades del món, recessió que ha por
tat en alguns casos a la mínima extensió

de les glaceres dels darrers 10000 anys. A

més, el cas de la recessió glacial és un bon

exemple de retroalimentació (feedback)
positiva: quant més s'escalfa el planeta
menys gel hi ha, quant menys gel hi ha

menys reflexió solar hi ha i més s'escalfa
el terra.
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Als Alps, per exemple, les glaceres han

perdut des del 1850 un 30-40% de la seva

àrea superficial i un 50% del seu volum

aproximadament i aquesta retirada s'ha
fet més evident a partir de la dècada dels

anys 80 del segle XX i sens dubte conti

nuarà alllarg de tot el segle XXI. De fet, en

un escenari d'emissions mitjanes o altes

pràcticament totes les glaceres desaparei
xerien al llarg d'aquest segle. Als Andes

tropicals també s'ha observat una ràpida
disminució del volum i l'extensió glacial
en els darrers 50 anys i es calcula que a

l'any 2039 les glaceres peruanes ocupa
ran el 50% de l'extensió que ocupaven al
2010. El Mont Kènia i el Kilimanjaro han

perdut un 60% de la seva superfície gla
cial. A l'oest de I'Himàlaia i al nord-oest
del Karakorum i en cotes altes (sobre els

5.000 m) s'ha observat però, excepcional
ment, un augment de l'extensió de les gla
ceres, com també a Nova Zelanda i parts
de Noruega. Les glaceres pirenaiques, per
la seva petita dimensió, estan condemna
des a una ràpida desaparició. Al conjunt
del planeta, es calcula que entre un 30

i un 50% de la massa de les glaceres ac

tuals haurà desaparegut a l'any 2100 si

l'augment de temperatura és de l'ordre de
2 a 4°C.

L'elevat ritme de la fusió glacial actual

està proporcionant uns cabals molt ele

vats d'aigua dolça en algunes àrees però
desprès d'aquest pic els cabals tornaran a

baixar de forma accentuada afectant de

ple els recursos hídrics en moltes zones.

Aquest efecte serà de gran transcendència
en algunes conques densament poblades
ja que com a conseqüència d'aquest pic
s'ha produït un augment insostenible del

consum d'aigua dolça.

El retrocés de les glaceres és de vegades
brusc, produint-se col-lapses i perillosos
despreniments. En el terreny on abans
hi havia gel hi ha perill de trencament

de morrenes, allaus de roques i fluxos

d'esbaldregalls. Aquest mateix retrocés

provoca també l'aparició de nous llacs

glacials.

L'extensió del permafrost a les muntan

yes també està disminuint per efecte de
l'escalfament global. La degradació dels te

rres glaçats té com a conseqüència un aug
ment de la inestabilitat dels vessants, com

va succeir acusadament als càlids estius de

Estació meteorològica a la vall de Belagua (Navarra)

2003 i 2010 als Alps, amb moltes caigudes
de roques. Això implica, per exemple, un

augment de la despesa en el manteniment

de carreteres i vies fèrries de muntanya i

d'edificis situats en llocs exposats.

S'estima que
les muntanyes

. .

proporcionen aigua

dolça a la meitat de
la població mundial.
Només l'Himàlaia
abasteix d'aigua una

població de 1.500
milions de persones.

La permanència i característiques del
mantell nival estacional també s'estan
modificant a causa de l'escalfament glo
bal manifestat en la pujada de la isoterma
dels zero graus (isozero) mitjana anual.
Als Alps, per exemple, és clara des dels

anys 80 del segle XX una reducció en la
durada d'aquest mantell, tant perquè
s'endarrereixen les primeres nevades
com perquè s'avança la fusió primaveral.
De fet, aquesta disminució s'ha observat
en el conjunt de l'hemisferi nord des de

mitjans dels anys 60. Aquests canvis tenen

una influència decisiva en el cicle hidrolò

gic, concretament en el ritme i quantitat
d'aigua que s'escola cap a les valls. La fusió
de la neu començarà abans i això afectarà

a la disponibilitat d'aigua a l'estiu que és
I'època en la que la demanda és més gran.
A més els règims hídrics clarament nivals
o pluvio-nivals es faran més dependents
de les pluges amb la qual cosa augmentarà
la variabilitat dels fluxos. Les infraestruc
tures per emmagatzemar i subministrar

aigua s'hauran d'adaptar a aquestes noves

circumstàncies com també la gestió de la

producció d'energia hidroelèctrica.

La reducció de la durada del mantell ni

val també té influència en la vegetació i

l'humitat dels sòls que estaran més secs

a l'estiu fet que, en combinació amb unes

sequeres estivals probablement més fortes,
podria comportar un augment en la fre

qüència i intensitat dels incendis forestals
si be hi ha altres factors que intervenen en

aquesta qüestió com l'increment en la su

perfície forestal degut a l'abandonament de

pastures. Algunes espècies vegetals adap
tades a viure en forats on la neu es manté

fins molt avançada la temporada patiran
més intensament la dessecació estival.

La pujada de la temperatura a les zones

de muntanya ha provocat ja un cert des

plaçament (migració) en altitud d'algunes
espècies o comunitats vegetals. També
s'ha observat aquest fenomen en alguns
animals com determinades classes de

papallones. Però òbviament aquesta pos
sibilitat de fugida cap amunt no és pos
sible per aquelles espècies que ja viuen
en la part superior del pis bioclimàtic

alpí per sobre del qual només queda el

pis nival, si es que hi és. I, en tot cas, per
pura geometria, la superfície disponible
per una determinada espècie disminueix
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El canvi climàtic a les muntanyes:
una evidència i una preocupació

amb l'altitud. Tot això implica la possi
ble extinció d'aquestes espècies, incloses

algunes rares o endèmiques, o almenys
la desaparició a massissos o serralades
concrets i la progressiva substitució per

espècies més termofiles. Ellímit del bosc

(timberline) tendirà a pujar lentament

amb l'escalfament.

D'una banda, l'increment tèrmic pot
afavorir algunes plagues d'insectes i la

presència de la malària, amb el mosquit
anòfels com a vector de transmissió, en

algunes àrees de muntanya tropicals, ac

tualment lliures d'aquesta malaltia.

Lelevat ritme de la
fusió glacial actual
està proporcionant
uns cabals molt
elevats d'aigua dolça
en algunes àrees però
desprès d'aquest pic
els cabals tornaran

a baixar de forma
accentuada.

Respecte a l'evolució passada i futura de
les precipitacions en un context de canvi

climàtic les tendències no són tan clares.
Per altra banda, una atmosfera més calen

ta implica un cicle hidrològic més intens,
amb més evaporació i més precipitacions,
però en algunes àrees les pluges caurien en

un número inferior de dies i amb més in

tensitat. Aquest fet ja s'ha observat als Càr

pats, per exemple. Una intensificació de les

precipitacions provocaria una reactivació
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les seves derivacions (inundacions, corri

ments de terres, sequeres, etc). Les àrees de

muntanya i la seva població són especial
ment vulnerables a aquests fenòmens de

gut al relleu complex que les defineix i a la

gran varietat de fenòmens que s'hi donen.

El conjunt de petites glaceres del massís de la Maladeta, el més gran del Pirineu.

El canvi climàtic al Pirineu

d'alguns processos geomorfològics com els
corriments de terres de mides variades.
Les projeccions climàtiques per les pro

peres dècades per les muntanyes medite
rrànies sí indiquen una disminució de la

precipitació anual de l'ordre del 10-30%

però, en canvi segons l'informe de l'IPCC

(Grup Intergovernamental d'Experts
sobre el Canvi Climàtic) de l'any 2013,

podrien augmentar a les muntanyes sep
tentrionals de l'hemisferi nord. Igual
ment les pluges monsòniques que afecten

a I'Himàlaia i Trans-Himàlaia podrien
fer-se més copioses. Aquestes projeccions
també assenyalen possibles alteracions

dels patrons estacionals de les precipita
cions. En tot cas, es fa cada vegada més

necessari un ús més sostenible de l'aigua
com a recurs.

El canvi climàtic, a escala global, pot com

portar també un augment en la freqüència
dels fenòmens meteorològics extrems i de

En els darrers anys s'han fet diversos estu

dis per analitzar el canvi climàtic present
i futur al Pirineu i el seu impacte en as

pectes com els recursos hídrics, les allaus

o la viabilitat de les estacions d'esquí.
Breument, la temperatura mitjana anual

s'ha incrementat al Pirineu 1,2 DC des del

1960, menys que als Alps o els Càrpats 20

C, i la precipitació s'ha reduït en un 2,5%

per dècada en aquest període. La dismi

nució de la precipitació ha estat especial
ment rellevant a la primavera i l'estiu. Les

anomenades ratxes seques (dies conse

cutius amb precipitació inferior a 1 mm)

Restes de l'estació d'esquí de Llessuí, al Pallars Sobirà
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han augmentat de durada. l les projec
cions climàtiques mostren una reducció

important del volum d'aigua precipitada
al llarg del segle XXI. Una de les causes de

la minva de la precipitació observada du
rant el segle XX podria ser un desplaça
ment cap al nord de les altes pressions
subtropicals (anticicló de les Açores). Les

projeccions climàtiques per segle XXI su

ggereixen, per altra banda, un augment
de les precipitacions associades a episodis
extrems, especialment a la tardor.

Aquest esquema general pel segle XXI tin

dria importants conseqüències sobre la

disponibilitat i gestió dels recursos hídrics
en el futur. Més d'un 50% dels cabals en la
conca de l'Ebre provenen del Pirineu. En
els darrers anys s'ha registrat un impor
tant descens dels cabals a les capçaleres
dels rius degut als canvis en les condicions

climàtiques però també a l'augment de la

superfície forestada, conseqüència dels
canvis en els usos del sòl, fonamentalment
la disminució del pasturatge. A més, la
menor quantitat de neu acumulada durant

l'hivern i la primavera i una fusió prematu
ra del mantell nival ha implicat una dismi
nució dels pics de cabal primaverals i una

intensificació dels estiatges.

El turisme de neu és un dels sectors

econòmics més vulnerable als possibles
efectes del canvi climàtic al Pirineu com

també ho és als Alps. Els efectes més relle
vants en aquest camp serien la disminució
del gruix de neu mitjà durant la tempo
rada d'esquí i la reducció en la durada

d'aquesta. Cal analitzar, per tant, la via
bilitat de les estacions d'esquí i el sector

de l'esquí, en el seu conjunt, a mitjà i llarg
termini. Al Pirineu hi una cinquantena
d'estacions d'esquí que reben uns 11 mi

lions d'esquiadors a l'any. A moltes pobla
cions i comarques pirenaiques hi ha una

forta dependència econòmica directa o

indirecta de l'esquí.

Una estació d'esquí es considera viable si

disposa d'un gruix de neu d'almenys 30

cm durant com a mínim 100 dies a l'any.
Diferents projeccions climàtiques indi-

Torrent pirenaic

quen que hi haurà períodes llargs en els

quals a 1800 m d'altitud el gruix de neu

al terra serà inferior als 30 cm. Una de les

principals estratègies d'adaptació al canvi
climàtic és la producció artificial de neu

(neu de cultiu) però el número potencial
de dies per produir neu també estarà con

dicionat per l'augment de la temperatura.
La producció artificial de neu també te

una sèrie d'inconvenients a considerar:

important consum d'aigua i energia, per
torbacions durant la fabricació de la neu

i afectació a la vegetació durant la fusió.

[impacte del canvi climàtic és molt va

riable segons les diferents característiques
de les estacions d'esquí (orientació nord
o sud, altitud mitjana, influència medite
rrània o atlàntica). Estacions amb clima
d'influència atlàntica, orientació nord i
altitud mitjana superior als 2000 probable
ment seran les que mostraran més resilièn
cia a l'escalfament global. La desestaciona
lització de les estacions d'esquí, promovent
un ús alternatiu durant l'estiu, també pot
ajudar a mantenir la seva viabilitat.
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S
i des cÍe qualsevol mirador de Barce

lona mires cap a l'interior, els ulls de

seguida es fixaran en les muntanyes,
que, sempre presents en el nostre país,
s'alcen majestuoses. El guaita veurà tres

massissos contundents, cap al sud la mà

gica Montserrat, cap al nord l'imponent
Montseny, i entremig d'aquests dos,
l'inconfusible Sant Llorenç del Munt. El
massís de Sant Llorenç del Munt i l'abac,
constituït parc naturall'any 1982 (tot i que
la protecció s'hi remunta fins al 1972) és

ben conegut pels muntanyencs catalans;
la seva situació molt propera a Sabadell,
Terrassa, Manresa i fins i tot Barcelona fa

que hagi estat un massís molt visitat, i ha
estat històricament un massís amb mol
ta tradició excursionista. Cingles i canals

vertiginoses, tàpies i agulles del particular
conglomerât del massís, alzinars i pine
des, profundes coves i avencs i vistes in

creïbles són algunes de les coses que ens

esperen en les seves 13.700 hectàrees.

Estem parlant d'un entorn excepcional,
d'una muntanya més que bella, que com

és normal donada la seva singularitat i

proximitat als nuclis habitats, es troba
massificada per l'espècie més perillosa
de totes, la humana. Les facilitats d'accés,
les alçades modestes (el cim de la Mola
n'és la cota màxima amb 1.103 m), i la

transformació humana causen que, molts

cops, sentim a parlar del massís com una

"muntanyeta de passeig". Els que n'estem
enamorats ens enfadem de seguida: i és

que el massís amaga llocs feréstecs, zones

salvatges, racons amagats de verticalitat

i bellesa.

[

En aquest article proposo dues ressenyes

(una per fer caminant i una escalant)
que tot i no allunyar-se gaire dels circuits

habituals, mostren autèntiques joies del

parc natural de Sant Llorenç del Munt i

l'abac.

A la dreta veiem com neix la canal que ens dura fins als Òbits.
Cap endavant s'observa l'imponent Turó de les Nou Cabres, llar de llegendes locals

Ja sé que el lector d'una revista d'aquest
tipus no té aquestes conductes, però estic

obligat a esmentar:

- No tireu gens de deixalles! Si sou de fora

el parc possiblement us sorprendrà la

gran quantitat de deixalles que trobem

en els camins més transitats, no en si

gueu partícips.
- Procureu seguir la traça del camí estal

viant-vos les dreceres, així erosionarem

menys el terreny.
- Sigueu curosos amb el soroll. Hem de

respectar la tranquil-litat del bosc.
- Les marques i fites de què parlo en les

ressenyes, hi són a dia P/l/20l7.
- Si seguiu aquestes ressenyes, és sota la

vostra responsabilitat. Hi proposo esca

lades i grimpades on podríem prendre
mal. En aquest sentit relego totes les res

ponsabilitats.

ARESTA DELS CAVALLS ROCA DEL SALT DE CAVALLS

La primera ressenya ens porta a una

via clàssica del parc, i possiblement
l'equipada més llarga que trobarem a

Sant Llorenç, amb una alçada de 120

metres. La via en qüestió es troba a la

Roca del Salt de Cavalls, a l'última ter

rassa de la Mola. Vistes increïbles, un

equipament segur i un ambient de grans

alçades fan d'aquesta via una delícia.

Explica la llegenda que el cavaller Spes
va pujar al cim de la Mola amb un exèrcit

de cavallers per matar el drac que vivia

a la Cava del Drac (Morral del Drac).

Quan aquest va sortir de l'amagatall i es

va enlairar, els cavalls van embogir i van

fugir, tot caient i arrossegant els genets
per la Roca del Salt de Cavalls; ja sabem
d'on li ve la toponímia.

Aproximació: deixarem el cotxe a

l'aparcament del camí dels Monjos, que
trobarem amunt del carrer Vista Alegre
de Matadepera. Cal pujar pel camí dels

Monjos (camí històric que enllaça els
nuclis monacals de Sant Cugat i Sant

Llorenç). El camí és molt evident i ens

portarà, al cap d'una mitja hora de ca-

l'últim graó de la muntanya. Encerclat hi ha el cingle que escalarem
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minada, en una cruïlla on una fita ens

indica els topònims del Cavall Bernat,
Castellar del Vallès, La Mola i Can Pobla.
Cal agafar el camí que du a Can Pobla i

seguir-lo fins a arribar al conjunt arqui
tectònic de Can Pobla, el qual passarem i

tot just després hem de buscar la indicació
del Bolet de Can Pobla, que ens quedarà
a mà dreta. Pugem per aquest camí, que
té marques verdes i ens fa pujar en ziga
zaga; des del camí anirem veient el cingle
de Cavalls, la paret del qual, amb un mí
nim d'orientació, és molt fàcil. El peu de

via és molt evident i còmode, i mentre ens

preparem s'alça davant nostre l'imponent
silueta del cingle.

Material: 8 cintes i una baga "savinera"

opcional.
Descripció de la via: via que consta de 5

llargs (tot i que se'n pot obviar l'últim), de

dificultat moderada (màxima dificultat

V), retroequipada amb espits. La roca és

variable, més descomposta al primer llarg
i de bona qualitat a l'últim, però en ge
neral és bona tot i que podem trobar-nos

amb còdols dolents. Les reunions estan

equipades per rapelar.
• Llarg 1 (30 m): el primer llarg comença

per un diedre on hem de vigilar les ro

ques que agafem. El primer espit que
da una mica amunt, a 5 metres. Es va

progressant per la roca seguint la línia

d'espits, que es veuen un rere l'altre i vi

ren suaument cap a la dreta. El quart i el

cinquè espits estan força separats, coin
cidint amb un dels passos complicats de

la via. Després de l'últim espit, fem un

petit flanqueig cap a l'esquerra i arribem
a la primera reunió, que està en una

pedra enorme, és una reunió penjada i

força incòmode. Dos metres a l'esquerra,
observem una altra reunió, aquesta amb

ancoratges a sobre de la qual hi ha la

primera expansió del següent llarg.
• Llarg 2 (30m): el segon llarg comença

amb uns metres força verticals, però ben

protegits, i desprès comença a planejar.
Llarg per gaudir, ben assegurat, de di

ficultat molt reduïda, amb un ambient
increïble. Seguint els espits arribem a la

segona reunió, que és excel-lent,
• Llarg 3 (35 m): el tercer llarg és una rè

plica del segon, fàcil de progressar, ben

assegurat, vistes increïbles. És força pla
ner, anem progressant fins a arribar a la

tercera reunió, també molt còmoda.
• Llarg 4 (25 m): el quart llarg, vist des

de la reunió impressiona força. Alcem el
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cap i veiem la roca vertical i desplomada.
Superarem aquesta barrera pel diedre

que s'hi obre, i allà on s'acaba virem a

l'esquerra. Compte amb la roca, ja que
en aquest tros n'hi ha de descomposta.
Seguim progressant i trobem passos ae

ris i exposats, força físics, però ja amb
una roca de qualitat que ens farà fruir
com nens petits. Seguim progressant fins

que arribem a la reunió, que farem en un

espit i una sabina gruixuda. Hi ha l'opció
d'obviar aquesta reunió i tirar fins a dalt,
però la corda tindrà molt de frec.

• Llarg 5 (5 m): comencem l'últim llarg
caminant fins a arribar a l'obstacle, un

ressalt que superarem amb un pas de

bloc i ja ens trobem a dalt del cim, on

veurem fàcilment la reunió.

SANT LLORENÇ DEL MUNT
VESSANT SUD DE LA MOLA

Cingle de Cavalls-Via Aresta de Cavalls
Totalment equipada amb espits,

grau IV+, alçada 120m. Oberta el1937

per Sabatés, Rof i Carbonell.
Material 8 cintes.

Un cop a dalt, avancem per l'allargassat
cim, amb ambient de cresta i a l'altra ban
da hi trobarem una reunió per rapelar.
Observarem que tenim dues canals a sota

nostre, hem d'anar a buscar la que queda
a la nostra esquerra, coneguda com la Ca

nal de Cavalls. Fem aquest ràpel, de 25 m

a l'aresta nord i ens trobem a la canal, que
hem de seguir cap amunt. És impossible
perdre's sempre que avancem cap amunt,
i acabarem al cim de la Mola. Un cop aquí,
ja només ens queda baixar pel camí dels

Monjos, imperdible (baixa del monestir i

està empedrat) que ens durà finalment al

cotxe, després d'uns 45 minuts caminant.
• Horari: 45 minuts fins a peu de via, de 2

a 3 hores d'escalada, i 45 minuts més de

descens fins a tornar al punt de sortida.
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La segona ressenya ens farà gaudir d'una
volta que, sortint del cèlebre Marquet de
les Roques, ens enfilarà per la canal del
Llor fins al coll d'Eres, d'on buscarem

els Òbits seguint la carena del Pagès. Els
Òbits serà el punt més allunyat de la nos

tra partida; aquí començarem la tornada

seguint el camí que ens guia a la canal de

la Revella per baixar cap a la Vall d'Horta

altre cop. La canal ens durà fins al Coll

Gavatx, als peus de Rocamur fins a assolir
altre cop el Marquet de les Roques, punt
final de l'excursió.

Es tracta d'una excursió que he elaborat

amb la intenció que passi per diversos

punts importants de la toponímia de Sant

Llorenç. La ruta conté a més diverses des
viacions que ens permetran veure més

indrets d'interès si tenim més ganes de

descoberta i de caminar.

Els temps estan indicats per a un caminar

mitjà, si sou de pas tranquil i contempla
tiu, hauríeu de tendir a sumar minuts en

els temps proposats.

Dades tècniques: encarem una excursió de

7 quilòmetres, uns 600 metres de desni
vell total de pujada, que ens ocuparà unes

4 o 5 hores sense comptar les desviacions.

Com arribar: per arribar al Marquet de
les Roques, on deixarem el cotxe, hem

d'agafar la carretera B-124, que connecta

Sabadell amb Sant Llorenç Savall. Al km

17 abans de travessar un pont veiem una

sortida que té un rètol indicador de la Vall
d'Horta. Agafem aquesta pista i seguint
les indicacions del Marquet de les Roques
arribarem a l'aparcament amb facilitat.

L'últim tram de la pista és de terra però en

molt bon estat.

L'excursió: comencem la caminada al

pàrquing del Marquet i seguim la pis
ta grossa que ens hi ha portat. Uns 3

minuts després arribem al pont del

Llor, on trobem un rètol indicador del

parc. Virem cap a l'esquerra entrant al

bosc. Després de 5 minuts llargs veiem

una gran roca amb una marca de GR i

unes baranes de fusta. Aquí trobem la
desviació A que ens porta a la font del
Llor. Tenim un post indicador, seguim
la indicació del coll d'Eres: virem a la

dreta i ascendim pel camí esglaonat, on

trobarem marques de GR, perquè estem

CIRCULAR DEL MARQUET ALS ÒBITS

Fotografia superior: Collet dei Llor

Fotografia inferior: Ei Coll d'Eres, important cruïlla de camins 23
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Els Òbits és un indret de parada quasi obligada

transitant el GR-S. Cinc minuts més tard

arribem a un excel-lent mirador sobre
Rocamur (monòlit rogenc que tindrem

l'oportunitat de pujar més tard). Quinze
minuts després de seguir pujant arribem

al collet del Llor on hi trobem un pal in

dicatiu, i seguim transcorrent el GR-S

amb direcció al coll d'Eres, deixant a la

nostra esquena l'increïble carena dels

Emprius. Tres minutets després del

Collet trobarem un altre pal indicatiu:

seguim les indicacions al coll d'Eres i

avancem pel camí vorejant la muntan

ya. Tot i que el camí és força evident, les

marques de GR que tant ens ajuden bri
llen per la seva absència, i les que hi són

estan molt esborrades; cal no desviar-se
del camí, ja que podríem veure alguns
trencalls amb bona pinta, però que aca

ben sent torrents o camins de senglar.
Anirem trobant pals indicatius del parc,
fins a dos des de l'últim que hem trobat
fins el que ens indica la cova Simanya.
Uns quaranta minuts després d'haver
sortit de la font del Llor, arribem a la
desviació de la cova Simanya, imperdi
ble ja que hi ha un pal indicador. És la
desviació B.

El Mancau

(1.056 m) Inici de la Ruta

Seguim pujant pel GR-S, i uns cinc minuts

després de la desviació de la cova el camí

(que en l'últim tram està molt esglaonat)
ens deixa al coll d'Eres. Cruïlla de camins

Els Òbits
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important a Sant Llorenç, tenim quatre
opcions: un camí que va cap a la dreta

(el Nord) que ens menarà fins al cim del

Montcau; és la desviació C.

Un camí que apareix davant de per on hem

sortit, que ens duria al coll d'Estenalles,
i el camí que tenim a la nostra esquerra,

que és el que agafarem. En aquest punt la

nostra ruta i el GR-5 se separen, així que
les marques blanques i vermelles ja no són

la referència. Enfilem doncs l'ample camí,

que recorre la carena del Pagès que uneix

els cims de la Mola i el Montcau. Si fem

aquesta ruta en festiu, aquest camí sem

pre va ple de gent; però no patiu, torna

rem a la solitud. Uns cinc minuts llargs
després d'haver sortit del coll d'Eres,
observem que el camí vira suaument a la

dreta i tamb'é hi veurem un pal indicador.

Observem un trencall a mà esquerra, i hi

ha una petita esplanada entre els dos cam

ins. El camí que gira a l'esquerra ens durà
a la Roca Encavalcada; és la desviació D.

Seguim el camí i amb un parell de mi

nuts, a mà dreta, podrem veure el Roure

de Palau, arbre destacable del parc. Des

prés d'uns quinze minuts d'haver passat
la desviació D, trobarem un post que ens

Fent I'ultim tram del camí, dirigint-nos al Marquet de les Roques

indica els Òbits, la font Flàvia i les Pi

nasses a mà esquerra, on un camí surt

del principal. És el que agafem. Seguim
aquest camí que ens condueix a estones

entre pins i alzines, a estones entre roma

ní i estepa, i abans de cinc minuts el camí

ens du a damunt d'una cinglera: som just
damunt dels Òbits. Superarem el desnivell

pel camí, que baixa empinat, emboscat i

una mica engorjat a la nostra mà dreta. Es

complica una mica però és practicable en

tot moment. Baixar aquesta canaleta ens

costarà un a dos minuts i ens farà desem
bocar en un camí del tot perpendicular. Si

viréssim a la dreta, tornaríem a la arena

del Pagès. Nosaltres ens encarem cap a

l'esquerra i caminant uns metres ja ens

trobem als Òbits, on trobarem la famosa
balma obrada. Després de l'obligada con

templació, continuem recorrent el camí

que ens ha menat fins als Òbits. Un a dos
minuts després d'haver arrancat, sembla

que trobem un camí que puja suaument

cap a l'esquerra i passa al costat d'un
.

bloc petit: l'obviem i seguim per la nos

tra dreta, el camí baixa suaument mentre

s'endinsa per l'alzinar. Uns quatre a cinc

minuts després del trencall que hem igno
rat, travessem un petit roquissar per dalt,
i uns metres més enllà trobem un altre

camí que puja suaument i discret cap a

l'esquerra: l'ignorem altra vegada. Vora

deu minuts després d'haver sortit dels
Òbits trobarem, a mà esquerra del camí,
el profund avenc del Daví. Hi trobem el

post corresponent, que ens indica a més

la seva fondària: 65 metres. Un parell de
minuts desprès d'haver passat per l'avenc
s'arriba a un lloc on sembla que el camí es

perd i em sembla interessant referenciar.

Seguint pel camí hem arribat, després
d'una baixada més acusada, a un roquis
sar. A mà dreta i a la llunyania observem
els cingles de Gallifa, i sota seu, el poble
de Sant Llorenç Savall. S'estén als nostres

peus un roquissar amb força pendent, on

sembla que el camí s'hi perd. El camí va

per l'esquerra del roquissar sense traves

sar-lo en cap moment i s'endinsa cap al

bosc. L'entrada queda una mica amagada i

emboscada, però un cop l'haguem trobat i

havent recorregut uns metres veurem que
torna a semblar el camí pel qual transi-

-tàvem .

Dos minuts després del tram dubtós, des

emboquem en un camí més gros que ens

presenta dues opcions, pujar a mà esquer
ra per un roquissar a baixar cap a la dre

ta, on veiem un torrent. Agafem l'última
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Dues ressenyes per Sant Llorenç

opció, travessem el torrent i seguim
avançant. Pocs minuts més tard, després
d'un tram de bosc net i clar on el camí

no està gaire dibuixat desemboquem en

un roquissar que creuarem per sota, se

guint el nostre camí. Uns metres després
d'haver travessat el roquissar passarem
entre dos majestuosos pins que, a vora i

vora del camí, sembla que ens ofereixin
una porta oberta. Un minut o dos més

tard, arribem en un collet on observem

un camí (marcat amb fita de pedres) que
surt a la nostra esquerra. És el camí que
ens endinsa a la canal de la Revella i ens

permetrà salvar el desnivell que ens falta

per arribar a la vall d'Horta. Fa uns 20 i

pocs minuts que hem sortit dels Obits.
Uns cinc o sis minuts després d'haver aga
fat la canal, veurem a la dreta d'un revolt

on veiem unes línies de pedres tancant-lo,
l'avenc de la Revella. Seguim descendint

pel camí. Uns 20 minuts després d'haver

començat a baixar la canal, desemboquem
a un caminet que veiem que segueix a mà

dreta, tot i que força desdibuixat. Nosal
tres agafem el que mena cap a l'esquerra,
i ens porta, planell, per dins del bosc. Se

guint per aquest camí, quan abandonem

el recer del bosc veiem davant nostre

l'imponent cim de Rocarnur, que ens sa

luda amb les seves parets rogenques. Uns

quatre minuts desprs d'haver començat el

camí on ens ha deixat la Canal, arribem

a un roquissar amb vistes increïbles que
valla pena esmentar. Davant nostre veiem

la carena dels Emprius, a la nostra dreta

Rocamur i a la nostra esquerra, les parets
de les Fogueroses, destacant contra el cel

amb la creu al capdamunt, l'Agulla Peti

ta de les Fogueroses; si ens hi fixem una

mica, a l'esquerra d'aquesta agulla podem
veure la Roca Encavalcada. Entre els Em

prius i Rocarnur, la vall d'Horta. Deixem

el mirador i seguim baixant pel camí que
fa un revolt cap a la dreta. Cinc minuts

més tard arribem a una cruïlla de quatre
camins que formen una creu, agafem el

que segueix recte. Tres minuts més tard,

el camí mor en arribar a un altre que li és

perpendicular al nostre. Som al coll Gavatx,
d'on surt la desviació E.

Virem cap a l'esquerra on, si ens hi fixem,

just al girar, un pi davant nostre té un rètol

que mena: cap al Marquet. Aquest camí va

baixant, fent-nos travessar un bosc om

brívol i humit. A vegades el camí esdevé

torrent, a vegades hi avancem paral-lel. La

qüestió és que no hi ha cap trencall evident

i perdre's seria impossible. Abans de cami

nar 10 minuts des del coll Gavatx el camí

surt del bosc. Ens trobem en una clariana

on veiem que a mà esquerra surt un camí

que puja cap a la muntanya: òbviament no

l'hem d'agafar. Després d'uns 20 minuts

d'haver sortit del coll Gavatx, la pista va

baixant i en cert moment el Marquet de

les Roques se'ns apareix, majestuós davant

nostre. Encara abans d'arribar a la pista de

la vall, però, a mà dreta trobem un forn de

pega. Ja som al Marquet, on tenim aparcat
el cotxe, i donem per acabada la ruta.
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En totes les desviacions, un cop arribem al

lloc d'interès tornarem pel mateix camí.

A- La font del Llor: en comptes de seguir
la ruta, pugem recte per les escales de

pedra i amb un minut serem a la font
del Llor. És una font mil-lenària, de

les més important del massís, i brolla
durant tot l'any. L'aigua és potable i

bona.

B- La cova Simanya: seguim el corriol

que ens indica el pal, i amb dos o tres

minuts trobarem la cova. L'entrada

és prou recognoscible i s'hi ha de fer
una petita grimpada per entrar-hi. La

cova Simanya (del romà Sima Magna,
Cova gran) és una de les més grans del
massís. Té un recorregut total de més
de 350 metres, dividits en quatre ga
leries. Ha sigut des de sempre un lloc
de mites i llegendes; i s'hi han trobat
restes neolítiques.

C- El Montcau: des del Coll d'Eres, aga
fem el camí que ens queda a la dreta.

És totalment imperdible, comencem

l'ascensió que ens durà al cim del

Montcau en uns 25 o 30 minuts. Fron

tera natural entre el Bages i el Vallès,
és una impressionant talaia.

D- La Roca Encavalcada: sens dubte la
desviació que ens porta a l'indret més

impressionant, i també el més difícil
de trobar. Per estar segurs que som al
corriol indicat, quatre passes després
d'agafar el desviament veiem una fita
molt grossa de pedres a mà dreta. Se

guim pel corriol que, al cap de dos o

tres minuts es bifurca, agafem el camí

de l'esquerra marcat amb una peti
ta fita de pedres. El camí desemboca
en un mirador sobre la vall d'Horta
i Rocamur, coneguda com la Roca

del Tren. Un cop arribats al mirador,
a sobre d'un roquissar, comencem a

baixar cap a mà esquerra per tot just
després virar a la dreta, per superar
la baixad� del roquissar. Ens apareix
un corriol a davant que s'endinsa cap
al bosc i amb força desnivell negatiu.
Aquest camí, que és feréstec i empi
nadot però practicable desemboca en

pocs minuts en un camí perpendicu
lar que agafem cap a l'esquerra. Uns

segons després de seguir-lo, ens porta
just davant de la Roca Encavalcada,
probablement la formació geològica
més impressionant del parc. Comp-

L'impresionant Roca Encavalcada, la desviació O

te amb les altures, sobretot si porteu
nens.

claríssima cap a Rocamur. De 15 a 20

minuts d'ascensió ens duran al cim.

Pels més engrescats, sapigueu que
es pot pujar a dalt del cim amb una

grimpada pel seu cantó més assequi
ble, on a més trobem cordes fixes.

E- Cim de Rocamur: a l'arribar al camí

perpendicular, el seguim cap a la dre

ta. El camí s'empina en una direcció
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Darrers metres abans d'arribar a la Cresta de Tempestats

Per a poder assolir el cim de rAneto podem fer-ho per més d'una vintena d'itineraris

diferents, alguns dels quals són força difícils i d'altres, en canvi no presenten
cap dificultat tècnica destacable. Entre les vies de dificultat mitja en destaca una

particularment atractiva: la Via Cadier a Francesa, que transcorre per la Glacera de

Barrancs, en ple vessant nord/est de la muntanya.
Per a mi aquest itinerari té un significat especial, ja que els primers dies de juliol del

1990 vaig fer aquesta via per primera vegada, i a més, ens vam quedar a dormir dalt

del cim. Per aquells temps no és coneixia gairebé res sobre aquesta via. Només algunes
velles ressenyes en parlaven. Per sort, un dia vaig descobrir aquest itinerari en un llibre, i

immediatament em va cridar l'atenció.

A primers de juliol de12016, és a dir, 26 anys més tard, tornava a pujar per aquestes
mateixes pendents que vaig recorre de jovenet. Durant aquest temps he viscut centenars

d'històries arreu de les muntanyes, però la Via Cadier sempre restava al meu pensament
esperant tornar a ser escalada.

Aquesta és la història de la nostra ascensió.

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES GEL

L'Aneto
és una muntanya prestigiosa

i molt freqüentada durant tot l'any.
Ara bé, la immensa majoria dels

muntanyencs es dirigeixen sempre a la
ruta normal, que és un dels itineraris més

clàssics i petjats dels Pirineus.

(unes 25), algunes de guanyat prestigi
internacional, com per exemple l'escalada

integral de les Crestes de Salenques i de

Tempestats. Per la Cara Est/Nord-Est de l'Aneto trans

corre un itinetari estètic i evident que,

després de remuntar uns pendents in

acabables, s'endinsa i remunta la Glacera

de Barrancs entre dos grans i estètics es

perons de granit. Es tracta de la Via Ca-

que podríem anomenar com a segona
ruta normal de la muntanya.

No obstant això, l'Aneto és una mun

tanya que té nombroses vies d'ascensió

D'altres rutes també força conegudes són

el Corredor Estasen de la Cara Oest, així

com la salvatge via que ascendeix pel Bar

ranc o Vall de Corones, el vessant sud, i
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I..:Aneto per la via Cadier Excursiorusme 399

dier a francesa, oberta pels cinc germans
francesos a principis del segle passat, és

a dir, fa cent anys! Evidentment que els

germans Cadier van ser uns avançats a

la seva època, uns autèntics visionaris,

perquè a l'esquerra de la via que avui pre
sentem, hi ha l'elegant Esperó Nord-Est,
també anomenat Via Cadier, una bonica

escalada en roca molt poc repetida.

Normalment, la via que avui us presen
tem només és factible fins a mitjans de ju
liol, doncs la neu que recobreix la barrera

de rocallosa és fon, i allibera la roca i el

gel que hi ha sota. Per tant, és quan la via

presenta la seva màxima dificultat. Perso

nalment, vaig trobar un canvi molt gran
entre la meva primera ascensió i la sego
na. És per aquest motiu que són tants els

alpinistes i fins i tot esquiadors de mun

tanya, que realitzen aquesta ruta durant la

primavera, doncs és quan no presenta cap

tipus de dificultat destacable.

L.:aproximació

El punt de partida per realitzar aquesta
ascensió és a la Besurta (1.860 m), al final
de la pista asfaltada provinent deis Llanos

del Hospital.

Seguirem el camí que ens portarà fins
a Pla dels Aigualluts (2.074 m), i tot se

guit -una vegada arribarem al final de

l'extens pla- deixarem el camí que porta
al Coll i Tuc de Mulleres a l'esquerra, i

girarem a la dreta, endinsant-nos per
un estret barranc que ens ha de portar
fins a la Collada de Barrancs. Es tracta

del mateix itinerari per anar a escalar
la Cresta de Salenques. No obstant això,
no ens caldrà arribar a l'esmentada

collada, sina que cap els 2.200 metres

abandonarem el camí del coll de Salen

ques, per girar a la dreta, i remuntar els

pendents que ens portaran fins a l'inici
de la Via Cadier.

El tram més dret de la via Cadier 50/55 graus

L'itinerari

Remuntarem els llargs pendents d'in
clinació moderada, amb una neu que
sol estar en molt bones condicions fins
ben avançat el matí, deixant a la dreta la
cada vegada més marcada Aresta Nardi
Est a Via René Grange, mentre gaudi
rem d'un paisatge cada vegada més su

perb, segurament un dels millors del
Pirineu.

A través d'uns pendents una mica més

suaus arribarem a l'inici de la Glace
ra de Barrancs. A l'esquerra ens queda
l'altra Via Cadier, amb un primer tram

rocallós força vertical. D'aquí fins al cim

de l'Aneto encara ens manquen uns 350

metres de desnivell, que són els més tèc

nics. Nosaltres ens vam encordar a partir
d'aquí fins arribar a la Cresta de Tempes
tats, formant una cordada de tres.
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La via que avui
us presentem
només és factible
fins a mitjans de

juliol, ja que la
'

neu que recobreix
la barrera de
rocallosa és fon, i
allibera la roca i el

gel que hi ha sota
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Cal dir però, que per arribar a la Gla
cera de Barrancs nosaltres ho vam fer

més a l'esquerra, entrant per la Glacera
de Tempestats i efectuant després una

llarga travessia cap a la dreta, passant
per sota la Bretxa de Tempestats, les

grans canals de la Cara Est de l'Aneto i

l'Esperó Cadier. És una opció més llarga
però es gaudeix d'un paisatge fabulós, i

vàrem passar molt a prop de la Cresta de

Salenques i de la Paret Nord del Margali
da, dins d'un ambient molt alpí i solitari

carregat de simbolisme!

Els primers metres de la via són senzills,
però aquesta es redreça sobtadament. No

saltres vàrem pujar directament, escalant
uns pendents cada vegada més drets en

El delicat flanqueig per sobre la barrera rocosa

direcció al mur vertical de roca que pro

tegeix la Cresta de Tempestats, doncs per

l'esquerra vam veure que seria impossible,
doncs la neu havia donat pas a la roca i al

gel viu. Després d'escalar un dret pendent
de més de 50° d'inclinació ens vam si

tuar sota del gran mur vertical. Aquí vam

iniciar un flanqueig de dreta a esquerra,
a través d'una pendent de neu gelada de

50° d'inclinació sense poder posar cap

assegurança. Va ser un tram que vam fer

molt lentament, degut a l'estat en el que és

trobava la neu.

I
Després d'una travessia gairebé horitzon-
tal d'uns 40 metres per sota la barrera

rocallosa, vam poder girar a la dreta i re

muntar uns pendents de neu cada vegada

Final de les dificultats



Excursionisme 399

més fàcils, fins que vam assolir la Cresta
de Tempestats, ben a prop d'un cim que

podria ser un tres mil perfectament.

Quina diferència vaig trobar en aquests
26 anys de diferència? El mes de juliol del

1990 amb el meu company vàrem ata

car la via directament, pels pendents de

l'esquerra, ja que aquella època la glacera
arribava més amunt, i tapava la barrera
rocallosa. Va ser molt més fàcil i ràpid i no

vam fer servir la corda.

L'arribada a la Cresta de Tempestats va

ser molt espectacular, i ens vam situar a

uns 100 metres de desnivell del cim de

l'Aneto. Ens vam desencordar, ens vam

treure els crampons i vam anar a assolir
la punta de 3.300 metres que era a pocs
metres a la nostra esquerra.

El tram final de Tempestats no passa del

IIo+ però cal anar amb molta cura amb un

parell de trams: el primer -rnolt estret i ne

vat-força vertiginós, i un segon de vertical

on la roca no era de massa bona qualitat.
Finalment vam grimpar per les darreres

roques fins el cim de l'Aneto (3.404 m),
després d'haver pujat per una interessant

via envoltats d'una solitud impressionant.

Eldescens

El descens el vam fer per la ruta normal

de la Glacera de l'Aneto, i després cap a

!'Ibon del Salterillo i el Pla dels Aigua
lluts. Aquell dia vam trepitjar tres glace
res diferents!

Últim tram de la Cresta de Tempestats

Fitxa tècnica:
Situació: Massís de la Maladeta, Pirineu aragonès.
Punt de partida i d'arribada: La Besurta (1.860 m).
Desnivell positiu: una mica més de 1.550 metres.

Durada: nosaltres vam trigar quasi 14 hores per completar tot el recorregut.
Època aconsellada: d'abril a primers de juliol.
Material: bastons, 2 piolets, grampons, casc, corda 30 m, arnés, 1 estaca, 2 cargols,
ARVA, sonda, pala.
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Louis i Marg_alide Le Bondidier,
integrats al Pirineu

Amitjans
del juliol de 1901 Louis Le

Bondidier (1878-1945) ocupà una

plaça de funcionari del registre del

poble de Campan, proper a Banhèras de Bi

gòrra. Hi anà amb la seva parella, Margue
rite Liouville (1879-1960), amb qui s'havia
casat tres anys abans. En principi el jove
matrimoni es plantejà fer una breu estada
en aquestes contrades. Tanmateix, al poc

temps s'introduïren en els ambients excur

sionistes de la zona, fent-se socis del Club

Alpí Francès i integrant-se plenament en el

territori. Tant és així que Marguerite adoptà
el nom occità de Margalida, i en Louis l'any
1909 desestimà un trasllat a una altra pobla
ció en tancar-se el registre de Campan. Du

rant més de deu anys la parella realitzà una

important activitat pirineista, destacant la

campanya de l'estiu de 1905 en la qual ana

ren de la vall d'Aran a Luchon, passant pel
Besiberri, Maladeta i Posets, tot pujant una

trentena de tresmils, alguns d'ells encara

mai fets, com els pics de Margalida, Mal

dita, Espadas, Beraldi i la Forqueta. A més,

Conill
de bosc

Louis demostrà tenir una gran capacitat
de lideratge i organització, que li permeté
col-laborar posteriorment amb el Touring
Club i organismes de promoció del turisme.

Així, per exemple, el febrer de 1908 orga
nitzà a Payolle el que es considera el primer
concurs d'esquí del Pirineu. Malaurada

ment l'any 1913 a en Louis se li manifestà
una hemoptisi, que l'obligà a deixar el mun

tanyisme. Aquest fet l'esperonà a centrar-se

en el seu vessant d'erudit i d'organitzador,
que cristal-litzà en la creació del Musée

Manel Canales

Pyrénéen de Lourdes, inaugurat el setem

bre de 1922, del qual Louis i Margalide van

ser els primers conservadors. Cal també

destacar la seva tasca com a membre de la
comissió per a la protecció del patrimoni, on

aconseguí salvaguardar, entre d'altres, les

cascades de Cauterets, arran de les obres hi

droelèctriques. Ambdós van escriure llibres
i nombrosos articles de temàtica pirineista.
Els pics de Le Bondidier (3.185 m), a la Ma

ladeta occidental, i Margalida (3.241 m), al

costat del Tempestats, ens els recorden.

Família: : Leporidae Espècie: Oryctolagus cuniculus

El conill de bosc és un petit mamífer que
no supera el mig metre. Es caracteritza

per tenir un pelatge de color terrós pàl-lid
a gris, la cua molt curta i el cap ovalat

amb uns ulls grans i molt laterals i unes

orelles llargues de fins a 7 cm. Les potes
posteriors són més llargues i potents que
les anteriors i les utilitzen per desplaçar
se corrent i saltant.

Viuen en colònies i presenten un com

portament territorial. El cau comunitari
és una estructura subterrània que es va

ampliant amb cada generació. Són molt

prolífics, la femella pot donar a llum de

4 a 5 cries cada part i poden tenir fins a 4

parts a I'any.

Són herbívors però per augmentar
l'aportació protèica, practiquen la ceco-

tròfia. És a dir que ingereixen uns excre

ments seus provinents del cec que ajuden
a alliberar els nutrients presents als vege
tals.

Viuen en boscos, tot i que prefereixen els

camps coberts per matolls. De vegades es

troben en cultius agrícoles on s'alimenten
de verdures, grans o arrels.

Es troben distribuïts pel nord d'Àfrica i

tota Europa. Amb el pas del temps s'ha
introduït a molts llocs fins i tot a Aus

tràlia on els conills s'han convertit en

una plaga a causa de l'absència de depre
dadors i competidors naturals. Per inten

tar eradicar-lo es va introduir el 1950 la
malaltia de la mixomatosi. Quan el 1952

aquesta malaltia va arribar a França es

va estendre pel continent i va delmar les

Lluís Catasús

poblacions europees perjudicant les ca

denes tròfiques dels ecosistemes medite

rranis ibèrics.

Algunes varietats de conill han estat

adoptades pels humans com a animal de

granja, experimentació o com a animal
de companyia.



RETALLS DE MUNTANYA

PEGUERA, passat i present
----------------------------------------------------

Al
centre de la comarca del Bergue

dà, entre els massissos de la serra

d'Ensija, al nord, i els rasos de Pe

guera, al sud, s'obre d'est a oest la bucòlica
i aïllada vall de Peguera, a la capçalera de

la qual és troba el poble abandonat de Pe

guera que dóna nom a la contrada.

L'antic poble de Peguera, situat a 1.630 me

tres d'altitud, pertany al municipi de Fígols
i es construí a recer del Roc de Peguera
(1.701 m), alcim del qual hi romanen les ru

nes del petircastell de Peguera documentat

al segle XI. Peguera, que d'estar-ne habitat

seria actualment un dels pobles més alts de

Catalunya, visqué els seus anys de màxima

esplendor des de finals del segle XIX fins a

mitjans del XX coincidint amb l'auge de la

mineria, principal activitat econòmica de
la comarca durant aquests anys. El declivi

progressiu de l'activitat fins al tancament

de les properes mines de Fígols durant la

segona meitat del segle passat contribuí a

la despoblació gradual dellloc fins que el

1968 es tancà definitivament la porta de
l'última casa habitada del poble: Cal Pen

jarell.

Actualment el poble de Peguera, més en

llà d'alguns intents especulatius des de

l'estranger per recuperar-lo i convertir-lo
en un complex hoteler de luxe, consisteix

en un grapat de cases enderrocades agru

pades al vessant meridional del cingle
del mateix nom en un dels entorns més

solitaris i idíl-lics de Catalunya, tot i el

seu relativament fàcil accés. Entre Cercs i

Guardiola de Berguedà, passada la central

tèrmica, s'agafa a l'esquerra una carretera

asfaltada cap a Sant Corneli, Fígols i Fu

manya. Superat el màxim desnivell en els
seus quilòmetres inicials, més endavant la

carretera ascendeix suaument fins al coll
de la Creu de Fumanya on una pista, ara

de terra, baixa a l'esquerra cap al poble de

Peguera en un parell de quilòmetres. A

la part baixa del poble encara hi trobem
sencers el recinte del cementiri i l'ermita
de Sant Miquel.

Tot i la fervent activitat industrial que te

nia el poble de Peguera fa unes quantes dè

cades, els vestigis d'aquelles instal-lacions

que podem observar avui dia són més

aviat escassos, si més no exigeixen una

anàlisi en profunditat del terreny, exer

cici d'altra banda que pot esdevenir per
si soll'objectiu principal d'una visita en

grescadora, apassionant i misteriosa. En

aquest entorn, ara cobert de boscos, prats
i corriols d'aigua, hi havia l'entrada a tres

mines de carbó: la Pepita, la Moreta a An

tònia i la Eureka a Porvenir; a més de totes

les instal-lacions annexes necessàries per
llur explotació: els habitatges dels mi

ners, cantines, transformadors elèctrics,
maquinària, naus d'emmagatzematge ... ;

i fins i tot, una línia de ferrocarril que

s'encarregava de transportar el material
fins a Cercs alllarg d'un trajecte de nou

quilòmetres i 900 metres de desnivell,
que se superaven mitjançant una curiosa

Eduard Soler

obra d'enginyeria anomenada de plans
inclinats, en la qual, mitjançant un sis

tema de doble via i tracció per cables, el

pes de les vagonetes carregades de carbó

que baixaven cap al fons de la vall del Llo

bregat s'aprofitava per fer pujar les vago
netes buides de nou cap a la part alta de

la instal-lació, com si d'un funicular es

tractés. Actualment, les restes d'aquesta
infraestructura es poden observar des del

Camí dels Plans que remunta la vall del

riu Peguera entre Cercs i Peguera alllarg
d'una ruta de gran interès tant muntan

yenc com arqueològic.

Una curiositat més sobre aquest llogarret
del Berguedà ens porta a recordar la figura
de Ramon Vila Capdevila, conegut tam

bé amb els sobrenoms de Caracremada,
Passos Llargs i Capità Raymond, nascut a

Peguera l'l d'abril de 1908, i considerat el
darrer maquis català que lluità contra el

franquisme mostrant un gran valor, atre

viment i coneixement de la geografia que
li van permetre una llarga vida de clan

destinitat i sabotatge a la dictadura.

A més de les nombroses possibilitats ex

cursionistes de la vall de Peguera que pas
sen principalment per la pujada als Rasos,
la visita a la Roca Gran de Ferrús a Paret de
la Gallina Pelada, i l'ascensió al Cap Llit

zet, punt culminant de la serra d'Ensija,
cal esmentar també que forma part d'un
dels trams inicials del GR 107, més cone

gut com a Camí dels Bons Homes.
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L'alpinisme català fa el cim:
Kilian Jornet i Ferran Latorre

Jornet ha fet l'Everest dues vegades en una setmana i Latorre
s'ha convertit en el primer català en aconseguir els 14 vuit mil del planeta

Un 29 de maig de 1953 Edmund Hillary
i el xerpa Tensing van arribar per primer
cop al cim de l'Everest. 64 anys després
dos catalans han escrit el seu nom en la

història d'aquest cim. D'una banda, Ki

lian Jornet, que ha escalat l'Everest dues

vegades en una setmana i, de l'altra, Fe

rran Latorre, que ha estat el primer català

en aconseguir els 14 vuitmils del planeta.

Comencem per Kilian Jornet que va ascen

dir per la cara nord de l'Everest (8.848m)
sense oxigen, ni cordes fixes i ho va fer
d'una sola tirada. Ens referim a la sego
na ascensió a la cara Nord de l'Everest, el
27 de maig a les 9 del vespre. Havia sor

tit des de I'Advanced Base Camp, situat a

6.400m. Des d'allà es va dirigir cap al cim

passant pels tres camps d'alçada on nor

malment s'aturen els alpinistes que volen
escalar la muntanya més alta del món i

que triguen una mitjana de quatre dies.

L'ascens al cim va ser lent però progressiu
amb el vent com a principal obstacle. Les

condicions meteorològiques van millorar
durant la nit i per la part final del repte.
Jornet tornava al Camp Base Avançat 28 h

30 minuts després de sortir-ne.

Amb aquest ascens Jornet repeteix la

proesa d'escalar el cim del món després
d'haver-ho fet fa cinc dies. En aquella
ocasió ho va fer en 26 h però sortint des
del Camp Base de l'Everest, a l'antic mo

nestir de Rongbuk a 5.100 m. L'ascens ha

via començat bé però cap a 7.500 m unes

molèsties estomacals van alentir el ritme

de Jornet que va veure's obligat a aturar

se constantment i quedar-se de tornada a

I'Advanced Base Camp.

Els dos ascensos formen part del projecte
Summits of My Life, que des de 2012 l'ha

portat a viatjar per tot el món intentant

establir rècords d'ascens a les muntanyes
més icòniques del planeta. Va començar a

la serralada del Mont Blanc el 2012 i des

de llavors ha escalat muntanyes a Europa
(Mont Blanc i Cerví), a Amèrica del Nord

(Denali) i a Amèrica del Sud (Aconcagua).

Pel repte de l'Everest, Jornet ha estat

acompanyat de Sébastien Montaz-Ros

set, guia de muntanya i videocamara de

l'expedició.
Temps de pas acumulats del repte

Everest Advanced Base Camp (6.400m)
Summit (8.848m): 17h
Summit (8.848m) - Everest Advanced

Base Camp (6.400m): 28:30h

D'altra banda, també Ferran Latorre

s'ha assegurat un lloc a la història de

l'alpinisme català i és que també el 27 de

maig va aconseguir coronar l'Everest, el



cim que feia 14 en la seva cursa per coro

nar els cims més alts del planeta. Un repte
personal que va començar el 1999 amb

l'Annapurna. Ferran Latorre va seguir la
ruta clàssica del costat nepalès, la que es

va utilitzar durant la primera ascensió, el

1953. Després de tres etapes d'escalada i

d'un dia de descans al Camp 2 (6.500 m),
l'expedició va arribar al Coll Sud, a 7.950

metres, darrer campament i punt de par
tida de l'atac al cim. L'equip d'atac estava

format per Ferran Latorre, Hans Wenzl,
Yannick Graziani i el xerpa Dawa Sange.
Latorre va anar agafant distància i va arri

bar al Cim Sud a primera hora del matí.

Aquí, les cues a la delicada aresta final i

al famós Esglaó Hillary el van retardar
una mica. En aquest tram final, el vent del
sud-oest era molt més potent. Finalment,
va arribar al cim una mica abans de les
vuit del matí. hora local. El primer pen
sament de Latorre, enmig de l'esforç i les
dificultats, va ser per a la seva filla Cla
ra. Ferran Latorre va trigar quatre hores
a baixar fins al Camp 4, havent utilitzat
una ampolla d'oxigen. Aquesta expedició
a l'Everest ha estat molt més que una fita

esportiva. Latorre ha fet l'Everest dins
el projecte Sherpa-Everest 2017 Project,
que estudiarà l'exposició a la hipòxia en

ambients extrems i els seus efectes car

diopulmonars, fisiològics, biològics i

genètics.

Els 14x 8.000 de Latorre

1. Annapurna (8.091 m) - 29 abril de 1999

2. Shisha Pangma (8013 m) - 4 octubre de 2005

3. Broad Peak (8.051 m) - 12 juliol de 2007

4. Dhaulagiri (8.167 m) - 1 maig de 2008

5. Manaslu (8.156 m) - 5 octubre de 2008

6. Kangchenjunga (8.586 m) - 18 maig de 2009

7. Gasherbrum II (8.03Sm) - 31 juliol de 2012

8. Lhotse (8.516 m) - 22 maig de 2013

9. Cha Oyu (8.201m) - 26 septembre de 2013

10. K2 (8.611 m) - 26 de juliol de 2014

Il. Gasherbrum I (8080 m) - 24 de juliol de 2015
12. Makalu (8.481 m) - 23 de maig de 2016
13. Nanga Parbat (8.126 m) - 25 de juliol de 2016
14. L'Everest (8.848 m) - 27 de maig de 2017

ELTRESC

LLENGUA 1_ MUNTANYA

Actualment s'ha generalitzat el mot trek

king per parlar del tresc i trescar, que és

com realment s'ha adaptat en català. La

paraula trek és un anglicisme que pro
vé de Sud-àfrica. Es va començar a uti

litzar cap als anys 80 a les ascensions a

l'Himàlaia. Per tant, si més no, l'hauríem

d'escriure en cursiva. Molts mitjans en ca

talà, però, usen el mot correcte tresc.

:::J
CO
e
L

«

o

Q)
o
e
o
Ü

Trescar són les caminades que es fan per
llocs remots i amb poca a cap infraestruc

tura, sovint amb guia. Es diferencia de la

travessa a senderisme (hiking, en anglès)

perquè té un component d'aventura i exo

tisme i també té una dificultat més àrdua.
Per exemple: una travessa pels Pirineus a

un tresc pels Andes.

dels bastons depèn de l'angle d'obertura
de l'articulació del colze. No portar-los a la
mida convenient pot provocar problemes
circulatoris durant la marxa.

El material per fer tresc consisteix prin
cipalment en un barret, una motxilla,
crema protectora solar i labial, repel-lent
d'insectes, botes que subjectin bé els tur-

.

mells, impermeables, amb sola antillis
cant i d'un gruix considerable.

Valla pena portar menjar liofilitzat i ele

ments energètics com la xocolata, fruits
secs, barres de cereals... És interessant

portar també una cantimplora amb una

beguda isotònica.

Una peça important, també, són els bastons
d'alumini. La longitud més recomanable

S'acostuma a dormir fent bivac a en un

alberg a casa rural. També en cases par
ticulars.



Lluís Catasús i Cols

1. Nucli de població, ara abandonat, amb una fàbrica de ci

ment encara activa i dues vastes pedreres, que se situa a

la zona litoral del massís del Garraf.
2. És un tipus d'espeleotema que es forma al terra d'una

cova calcària a causa de la decantació de solucions i la

deposició de carbonat de calci.
3. Castell en ruïnes, situat dalt d'una muntanya sobre el

santuari de Bruguers.
4. És un antic llogarret, actualment abandonat, en el Parc

Natural del Garraf, al terme municipal d'Olivella.
5. Quan una cavitat natural és vertical o molt inclinada rep

aquest nom. És característic dels terrenys calcaris.
6. Aquest puig de 534 metres es troba al massís del Garraf,

entre els municipis d'Olivella (Garraf), Begues (Baix llo

bregat), Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls (Alt
Penedès).

7. Formació geològica de superfície, també anomenada la

piaz, típica dels paisatges càrstics.

8. Forma de modelat terrestre causat per l'aigua mitjançant
processos d'erosió per meteorització química; és propi de

zones amb presència de roques calcàries o d'altres roques
solubles carbonatades.

9. La capital de la comarca del Garraf.
10. El nom de Garraf prové d'aquesta paraula de l'àrab, que

vol dir "sínia" o "lloc d'aigües abundants".
Il. El Garraf és una de les quatre comarques de Catalunya en

què va quedar dividit el Penedès en la divisió comarcal de

1936. També se la coneix amb el nom de ...

12. Conegut riu subterrani que desguassa al sud del poble de

Garraf, per sota el nivell actual del mar sense sortir a la

superfície.
13. Varietat de cep blanca, utilitzada per elaborar un vi li

corós blanc, dolç i olorós molt típic a la regió de Sitges
després de les celebracions i de les xatonades.

14. És un vegetal de la família de les palmeres (l'única pal
mera natural a Europa) molt habitual al massís del Gar

raf.
15. Nom amb què es coneixen a la comarca les valls estretes i

fondes que trobem al massís del Garraf.

CONCURSIONISME

Avui parlarem del Garraf. Amb el nom Garraf es designen tres realitats diferents: el nom d'un massís muntanyós
càrstic, situat entre el Penedès i el mar; el nom d'una comarca, situada al sud de Barcelona; i el nom d'un nucli de

població, situat al fons de la cala del mateix nom, dins del municipi de Sitges.
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Solucions del Concursionisme 397: 1 Península, 2 Diable, 3 Rodes, 4 Alt Empordà, 5 Lleó, 6 Jòncols, 7 Roses, 8 Norfeu,
9 Pení, 10 Sant Pere de Rodes, 11 Llicorella, 12 Cadaqués, 13 Cala, 14 Vilajuïga, 15 Motjoi.

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

juliol, 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

participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres
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de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les.

solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme

398 dedicat al cap de Creus és Rosa Amat Gallemí. A la pàgina web

de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes
a les preguntes dels números anteriors.
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Camí de mules de
Portvendres a Cosprons
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Sta. Magdalena del Mont
i el Salt de Sallent
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Horari: 3 h 30 a 4 h 30 min.

Desnivell: entre l'anada i la tornada acumulem uns 350 m

Dificultat: camí fàcil i ben assenyalat. El més difícil és sortir i

entrar a Portvendres.

Època: tot l'any però gaudirem més del paisatge de les vinyes
entre abril i setembre.

Cartografia: 25490T Banyuls a Esc. 1:25.000 de I'IGN francès
Accés: Sortim des del port mateix de la vila de Portvendres. Po

dem accedir-hi entrant a França per l'autopista de la Jonquera
i prenent la primera sortida a el Voló. D'allí prendrem la D618

fins a Argelès on trenquem cap a la D914 fins a Portvendres.
L'alternativa és prendre a Figueres la N-260 fins a Portbou i un

cop creuada la frontera seguir per la D914 fins a Portvendres.

Descripció: antigament els pobles de la Costa Vermella esta

ven units per camins de bast, que aquí anomenaven camins

de mules. Resseguint-ne anirem al tranquil poblet de Cos

prons. La sortida de Portvendres és complicada perquè les
vies del tren i de la carretera obliguen a fer una llarga volta.
Del port cal anar a l'estació del tren. La passem de llarg i 150
m més enllà trobem un túnel sota les vies. Desfem camí pel
costat oposat fins arribar a una gran rotonda de la carretera

que passem per un pas de vianants. Ens enfilem per un cos

ter i creuem la carretera que porta a la urbanització de Pont

-----�-

'"
Horari: de 4 h 30 min aSh 30 min efectives de marxa

Desnivell: -vl- 675 m.

Dificultat: volta llarga i amb corriols drets baixant el camí de

les Escales sota el Salt de Sallent, a evitar després de fortes

pluges.
Època: tot l'any, el camí és majoritàriament dintre boscos i

fagedes. El Salt de Sallent és més espectacular en període de

pluges però tota la baixada esdevé més delicada.

Cartografia: Puigsacalm Bellmunt a Esc: 1:25.000. E. Alpina
Accés: al municipi de les Preses, a 2 Km de l'entrada d'Olot

prenem el trencall cap a la GIP-5226 cap a Sant Privat d'en

Bas. 4,5 km més enllà, a I 'entrada del poble, prenem una pista
asfaltada que segueix la vall fins a l'àrea de pícnic del Pla d'en
Xurri on trobem un gran estacionament

Descripció: no hem de confondre aquest espectacular salt de
Sallent amb el que trobem prop de Rupit, més conegut. Sa

llent, de fet, vol dir salt d'aigua o cascada. Sortim de l'àrea
de pícnic, a 603 m d'altura, per la pista que s'enfila a la seva

esquerra. La seguim fins arribar al restaurant Can Turó (15
min). Just darrere seu comença el camí que va als santuaris
de les Olletes i de Santa Magdalena del Mont (rètol indicador).
És un camí ben assenyalat que s'enfila de forma sostingu
da pel vessant nord i obac del massís del Puigsacalm dintre
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min i gaudir de les vistes. De retorn al

coll baixem per un corriol sota la urba

nització del Pont d'Amor fins creuar de

nou la carretera i retrobem les vies. En

trem a Portvendres desfent la volta sota

la via a bé creuant-la directament, pre
caució! i saltant un marge a tocar d'una

benzinera.
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Camí de mules de Portvendres a Cosprons
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d'Armour, 35 min. Trobem un senyal
groc que indica la ruta 8 "Chemin mu

letier de Cosprons". Enfilem un camí

empedrat entre marges que puja decidit
fins el coll Perdiguer a 122 m. Quines
vistes cap el fort de Sant Elm dominant
Portvendres i cap a l'imponent cap Béar!

Avançant 250 m fern cap a una cruïlla

on una pista ampla s'enfila a mà dreta,
200 m més enllà a una àrea de pícnic a

tocar de les alzines sureres del Mas d'en

Martí, lloc net i amb bones vistes. Tor

nem a la cruïlla i seguim el nostre camí

entre vinyes i ametllers fins a una pista
asfaltada sobre una carena. Prenem, ara

a l'esquerra, una pista sobre la carena a

tocar d'un mas. Al cap de 100 m girem
a la dreta i prenem el camí que baixa pe]
coster de vinyes encarant per fi el poblet
de Cosprons on destaca la torre del di

pòsit de l'aigua. Creuant una carretereta

entrem al poble (1 h 40 min). El primer
edifici és l'església romànica de Santa

Maria, s. XIII, excessivament restaura

da. A la primera casa hi viu Mme Cabot

que us l'obrirà encantada. Al seu interior

hi ha una valuosa talla d'un crist mariner

del s. XlV. El poble no té més interès que
el seu entorn i la seva serenor. Fent una

volta d'anada i tornada per carreteretes

podem visitar la vinagreria artesana de

La Guinelle situada al fans de la vall deis

Colells. El circuit de 4 km (1 h addicio

nal) permet veure Cosprons des de tots

els angles. De retorn a Cosprons ini

ciem el retorn prenent la carretera

D86a que baixa a Banyuls. Al

cap�PO
TVENDRE

de 250 m la deixem passant un :

pont a mà esquerra que du a

una pista asfaltada que re

corre planera a mig coster

les vinyes abocades al mar.

Trobem barraques i marges
de pedra ben conservats.

Al cap de 2 Km prenem a

l'esquerra un camí costerut

que s'enfila en 7 a 8 minuts

al coll del mig a 101 m. Val

la pena anar a la dreta fins el

Puig Verderol de 133 m a 10

1.355 m (10 min) abocat al vessant nord

del massís, sobre Joanetes. Reprenem la

pista i la seguim, ara cap a l'oest, en pro
gressiva baixada. Revoltem els torrents

Bo, dels Xerrics i del Ginebrar. Poc des

prés de passar sobre aquest tercer torrent
apareix a mà dreta el camí dels Matxos.
Tres-cents metres més endavant aba¡{:
donem la pista i prenem a la dreta

el camí que porta al salt de

Sallent. Per un corriolet
ens podem atansar

al cingle i admirar-lo

millor (precaució!). El

camí creua la riera sobre
el salt a 1.005 m, guan

ya uns metres pel vessant

oposat i inicia un espectacular
descens per denominat camí de
les Escales. Baixa fins el peu
del salt i opcionalment,
per un corriol amb una

passera de fusta, podem
atansar-nos als gorgs que
s'hi formen. Admirem la

Sta. Magdalena del Mont i el Salt de Sallent
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d'una magnífica fageda. Aquí farem de

cap tata la pujada del dia, uns 650 m. A

la cota 800 m surt a mà esquerra (indi
cador) e] denominat camí dels Matxos

que fa drecera cap el salt de Sallent. No el

prenem i seguim pujant per l'ombrívol
vessant. A 930 m trobem e] santuari de
les Olletes tallat directament dintre la
roca. Una reixa protegeix una mare de
deu tallada en alabastre. Lloc sorprenent
ple de màgia i encís. Sota el santuari la
riera fa uns gorgs i petits salts d'aigua.
Pugem fent llaçades, ara per l'humit
fons del torrent, (grau de les Olletes) fins
arribar a 1.275 m a la pista que recorre el

vessant nord del Puigsacalm. La seguim
5 minuts cap a l'esquerra (est), fins al pla
on trobem el santuari de Santa Magdale
na del Mont 1.280 m (1 h 40 min). Antic

priorat documentat el s X. L'esglesieta
té adossada la casa dels ermitans con

dicionada com a refugi lliure, net i ben
conservat. Ubicació privilegiada en una

balconada amb vistes impagables. Si ho
volem podem pujar al Puig Corneli de
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seva verticalitat i desnivell total: 110 m

(20 m més que el de Rupit). Retornem al

camí i, sobre terreny delicat, baixem fins
.

a un punt on cal creuar la riera saltant

sobre pedres, pas complicat i perillós
després de fortes pluges. Superat aquest

.

pas el camí evident completa la baixada

fins l'àrea de pícnic, en 30 minuts.
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Impressió digital
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Producció d'events

Tractament tèrmic de la fusta

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera especifica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
-
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Especialistes en audioguies
de rutes a peu i jocs d'aventures

Funcionen amb tecnologia
GPS i estan dissenyades
per activar-se en mòbils i
tauletes

En el catàleg trobareu

passejades i excursions

pel Garraf, Ordal
Collserola i Penedès

Entreu a www.tombcat.org



 


