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

Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (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, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

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 de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
��O^llZgm�ln]�]^�eZ�MhlZ�]�:ei
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
��e�^lmZgr�]�:bkhmh
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

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

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

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

Refugi de PUIGCERCÓS 

680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
��Kb[Z�]k^mZ�]^�eZ�kb^kZ�]^�F^ke¯l%�^gmk^�e�AhlmZe^m�
 i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia
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editorial

sumari

Aigües Braves

Caminant per l’alta muntanya, hem vist moltes vegades, que els rierols a mesura que baixen per 
la vall es van engrandint i acumulant més i més aigua. L’aigua imparable cerca el camí de menys 
recorregut, sovint s’acumula en els passos més estrets i augmenta la seva velocitat, en aquesta 
embranzida desenvolupa tota la seva energia, són les aigües braves.

Nosaltres també cerquem el sender més curt, baixem ràpid assumint les responsabilitats, 
busquem el camí de menys resistència per passar a l’acció, és aleshores en què tota la nostra 
LULYNPH�WYLU�ZLU[P[��JVUZ[Y\{T�WYVQLJ[LZ��KLÄUPT�VIQLJ[P\Z��WLY~�PUKLMLJ[PISLTLU[�SLZ�HPN�LZ�
tornen a terreny més planer i llisquen amb la màxima suavitat.

3»L_J\YZPVUPZTL�P�SLZ�LU[P[H[Z�UV�X\LKLU�H{SSHKLZ�K»HX\LZ[�JPJSL�X\L�LUZ�KL[LYTPUH�SH�WY~WPH�
UH[\YHSLZH��tZ�LZZLUJPHS�Z\WLYHY�L[HWLZ��WLY�HMYVU[HY�HTI�LULYNPH�YLUV]HKH�LSZ�UV\Z�VIQLJ[P\Z�
P�WYVQLJ[LZ��*HSKYn�[HTIt�ZHUN�MYLZJH�P�QV]L�WLY�JHUHSP[aHY�LSZ�YnWPKZ�KLSZ�X\HSZ�LU�ZLU[PT�LS�
ZVYVSS�WLY~�ZVT�PUJHWHsVZ�K»PKLU[PÄJHY�H�X\PUH�KPZ[nUJPH�LSZ�[LUPT��UV�JHS�KPY�X\L�WLY�HX\LZ[H�
renovació caldrà comptar amb la participació de socis amb ganes, que de ben segur hi són. 
5VZHS[YLZ�WLY�KLZJVTW[H[�LSZ�KVUHYLT�LS�Tn_PT�Z\WVY[�WLY�HX\LZ[�M\[\Y�PUJLY[�WLY~�WSL�
K»LZWLYHUsH�X\L�[LUPT�ILU�H�WYVW�

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

,UJL[LT�S»OP]LYU�P�HTI�LSS�[HUX\LT�\U�HU`�OPZ[~YPJ��LS�������LU�X\u��[V[�LS�WYV[HNVUPZTL�OH�LZ[H[�H�JHZH�
nostra. Des de les pàgines de la revista sempre hem reivindicat el territori i també les descobertes. En Ramon 
7HZJ\HS�LUZ�H[HUZH�HSN\UZ�SSVJZ�YLTV[Z�P�LU�LS�ZPNUPÄJH[�KL�SH�WHYH\SH�LUZ�H[\YHYLT�K\LZ�]LNHKLZ��LU�LS�
WYLZLU[�U�TLYV�����P�LU�LS�ZLN�LU[������WLY�L_WSPJHY�]VZ�PUKYL[Z�HSS\U`H[Z��KL�KPMxJPS�HJJtZ��WVJ�OHIP[\HSZ�LU�
les nostres sortides o senzillament particulars. En l’article trobareu l’explicació i d’altres exemples. En aquest 
U�TLYV�KL�UV]LTIYL�KLZLTIYL�\Z�WYVWVZLT�JYL\HY�SH�MYVU[LYH�WLY�HUHY�HS�KLWHY[HTLU[�KL�S»/tYH\S[���X\L�
si ve ara no és casa nostra, la zona del Llenguadoc no ens ha estat mai del tot estranya. Ens acompanya en 
7HZX\HS�.HYYPNH��\UH�ZVY[PKH�KL�X\H[YL�KPLZ�X\L�WVKLT�LZJ\YsHY�H�KVZ�ZP�UV�[LUPT�TtZ�[LTWZ��,S�TLZ�KL�
UV]LTIYL�P�KLZLTIYL�ZLY]LP_LU�WLY�[HUJHY�L[HWLZ�P�JVTLUsHY�UL�KL�UV]LZ��[HTIt�tZ�uWVJH�KL�ÄYLZ�P�H�SLZ�
UV[xJPLZ�LU�[YVIHYL\�SH�KLS�SSPIYL�KL�T\U[HU`H�X\L�WLY�ZLNVU�HU`�LZ�MHYn��H�=PJ�
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Imagineu un petit altiplà suspès a mil 
metres d’alçada, encerclat a banda i banda 
per profundes gorges i per escarpats 
vessants. Imagineu-lo envoltat per 
encisadors poblets abandonats on pels 
carrers només trobem paons en llibertat. 
El seu aïllament és tal que els muflons 
salvatges hi campen arreu. Allà dalt hi 
trobem centenars de vies per escalar 
esmolades agulles, desenes de senders per 
recórrer a peu, un refugi lliure i acollidor, 
boscos de faig i castanyers, landes on 
es fan torberes i vistes que van fins a la 
Mediterrània. És un petit univers amagat 
i oblidat a menys de quatre hores de 
Barcelona; és el massís del Caroux.

El Caroux: tan a prop, tan lluny
Text de Pasqual Garriga i Martí
fotografies de Heidy Nonell Pérez i 
Pasqual Garriga i Martí
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El poble de Bardou
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El massís del Caroux –Espinouse es troba 
al departament francès de l’Hérault a 45 
Km al nord-oest de Béziers i a 325 Km 
de Barcelona. Constitueix la part més 
oriental de Parc Natural Regional de l’Alt 
Llenguadoc, creat el 1973. Aquest Parc 
Natural marca l’extrem sud del massís 
Central  francès i és el límit dels  vessants 
atlàntic i mediterrani  dels importants 
rius que hi neixen. La doble influència 
climàtica condiciona de forma ben visible 
la seva fisonomia i vegetació. Amb una 
extensió de 260.000 hectàrees se situa 
a cavall dels departaments del Tarn i 
l’Aveyron a la regió Migdia–Pirineus, al 
nord i de l’Hérault, al Llenguadoc, al sud.
Quan ens hi atansem des de la plana lito-
ral, el Caroux és fàcilment identificable 
per la seva silueta característica d’altiplà 
rabassut envoltat d’abruptes parets de 
gneis que el distingeixen de les ondula-
des muntanyes que l’envolten. Aquesta 
fortalesa que culmina a 1.091 m d’altitud 
se  solapa al nord amb la muntanya de 

l’Espinouse, a l’oest està delimitat per les 
gorges d’Héric, a l’est per les de Colom-
bières i al sud domina les valls de l’Orb i 
del Jaur que s’ajunten al seus peus.
Els seus petits nuclis, deshabitats la resta 
de l’any, cobren vida a l’estiu. Els albergs 
i gîtes s’omplen de gent. Les impres-
sionants gorges d’Héric, amb els seus 
incomptables gorgs i badines esdevenen 
lloc de bany. En fi, a l’estiu hi ha mol-
ta vida, però el caràcter mediterrani 
s’imposa i la calor no convida a caminar. 
Per tant, aquestes muntanyes s’han de 
recórrer la resta de l’any. És sens dubte 
a la tardor que una visita al massís serà 
més gratificant. Els dies s’escurcen, les 
boires i el silenci fan caure el Caroux en 
l’oblit i sembla talment que retrocedim 
en el temps. A l’octubre i al novembre, 
els muflons de l’altiplà estan tranquils i 
es deixen veure. Els boscos mostren una 
impressionant paleta de colors que van 
del groc al marró passant pel vermell, 
podem collir castanyes a cabassos i ceps 

“És sens dubte 
a la tardor que 

una visita al 
massís serà 
gratificant.”

El Caroux: tan aprop, tan lluny

Les gorges d’Heric sota el Roc du Caroux
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aquí i allà. Per finalitzar , si ens infor-
mem amb temps,  el diumenge a la tarda 
en acabar la caminada encara podrem 
gaudir d’alguna de les múltiples fires de 
la castanya que se celebren a pobles de 
la rodalia com a l’encisador Olargues o a 
Saint Pons de Thomières.
Us proposem dues rutes de descober-
ta del massís: una de quatre dies que 
podríem fer en un pont del Pilar o de 
Tots Sants i una altra de dos dies a fer 
qualsevol cap de setmana.

El Caroux en quatre dies
Aquets ruta ens ofereix una visió àmplia 
del conjunt de muntanyes que envolten 
l’altiplà del Caroux. Té l’avantatge de 
descobrir-nos tresors com el nucli de 
Bardou, i petits inconvenients com haver 
de fer nit en gîtes, sempre de pagament 
o que no veiem els gorgs de les gorges 
d’Héric ja que les passem per dalt.

ETAPA 1: Mons la Trivalle > 
Bardou > Capella de Saint 
Martin du Froid > Héric. 6 h

Mons la Trivalle és el petit  municipi que 
situat al peu del Caroux marca l’entrada a 
les gorges d’Héric. Es troba a la carretera 
D908 que uneix Bédarieux amb Saint 
Pons i a tocar de la confluència amb 

la D14 que seguint la vall de l’Orb va a 
Béziers. La Trivalle és a peu de carretera 
i un quilòmetre més amunt trobem el 
petit nucli de Mons costerut i de cases 
velles a 240 m. Sortim de Mons per un 
camí ample i empedrat que entre marges 
de pedra guanya altura cap al nord-est. 
Passem per sobre del nucli de le Ver-
dier Haut i ens trobem enlairats sobre 
l’entrada de les gorges de l’Héric. El camí  

esdevé un corriol empedrat i encara al 
nord el Pas de Cabolet un petit coll que 
ens situa dintre de les gorges però a uns 
dos-cents metres sobre el riu. A l’altra 
costat admirem el vessant més escarpat 
del Caroux amb les agulles que n’han 
fet una escola d’escalada i que culminen 
al Roc du Caroux. És en aquest sector 
cobert de bosc d’alzines que discorre tot 
entramat de camins que s’enfilen des 
de les gorges fins al peu de les parets i 
arriben dalt de l’altiplà. En la segona 
etapa hi farem una petita incursió. 
Avançant pel vessant oriental de la gorja 
anem descobrint la magnitud de l’indret. 
Superats dos colls més, el de Molle i el de 
Renard arribem al poble de Bardou (3 h 
30 min). S’intueix que havia estat aban-
donat però ara la majoria de cases estan 
de nou en peu. Els carrers són empedrats 
i nets i és que, encara que perdut i amagat 
entre muntanyes, una pista en bon estat 
arriba al poble. A l’estiu una comunitat 
de músics alemanys és qui n’ha adquirit 

i reconstruït la majoria de cases, fent-se 
seu aquets remot racó. Però no s’hi estan 
de braços plegats sinó que cada any 
entre juliol i agost fan al voltant d’una 
dotzena de concerts de música clàssica 
que dinamitzen i donen vida a Bardou i 
d’altres pobles de la zona. A la tardor ni 
una ànima, a excepció d’un bon nombre 
de paons que campen lliurement pels 
carrers i teulades del poble. Surrealista!
 Sortim del poble per guanyar en vint mi-
nuts el coll de Bardou a 641 m, on el camí 
comença a baixar cap al nucli d’Héric que 
dóna nom a les gorges i que veiem  proper 
al capdamunt d’una pista cimentada. Del 
mateix coll de Bardou un camí s’enfila 
cap a la muntanya de l’Espinouse on 
el mapa assenyala la capella de Saint 
Martin du Froid. No sé que n’esperem 
però amb decisió emprenem una pujada 
de gairebé una hora fins aquella capella 
situada a 1.065 m. La trobem sobre una 
prada envoltada de pins. És ben antiga 
d’arquitectura senzilla i pintada de blanc. 

Heric, el poble que dóna nom a les gorges
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des de sis-cents metres d’altura. Decidim  
tornar al refugi fent primer una llarga 
baixada cap al vessant de les gorges tot 
seguint un senderó marcat amb pintura 
vermella. Baixem per una canal obaga i 
coberta d’alzines per on discorre el to-
rrent de Rieutord. Superem una barra de 
roques anomenada aresta del Triangle i 
arribem al coll de Bertouyre a 670 m. Allí 
canviem de vessant i trobem el principal 
camí que puja de les gorges a l’altiplà. 
Quan de nou arribem a la part superior 
del Caroux, a tocar del Rocher de Luchet, 
sorprenem un nombrós grup de muflons 
que sense pressa s’allunyen de nosaltres. 
Aquetes cabres de gran cornamenta car-
golada foren reintroduïdes el 1956 amb 
deu femelles i vuit mascles provinents 
de Còrsega. Avui en dia s’estima que n’hi 
ha més de mil escampats pel conjunt del 
Parc Natural. Del refugi encarem al sud-
oest el clar camí que en vint minuts porta 
a un mirador situat a 1.039 m abocat al 
buit del vessant sud del massís. Que n’hi 

ha de vida vuit-cents metres sota nostre 
a la vall de l’Orb: pobles, carreteres, una 
línia fèrria i molts conreus, sobretot 
vinya. Una taula d’orientació fa adonar-
nos que més enllà podem veure el mar i 
els Pirineus. Seguint el GR ens disposem 
a travessar el pla d’oest a est. El camí ens 
porta a unes passeres de fusta sobre una 
gran torbera, degudament assenyalada 
i amb panells explicatius. Tot seguit ens 
desviem del camí principal per guanyar 
un suau llom que és el punt més alt del 
massís. Com que probablement passa-
ria desapercebut, des de fa molt temps 
s’hi alça una gran fita d’uns dos metres 
d’alçada que dóna nom al cim: la Tour de 
1.091 m. Tornem al GR i iniciem la dava-
llada cap a la capçalera del rierol d’Arles. 
El camí baixa amb decisió mentre al nord 
veiem el nucli habitat de Rosis, i a l’altra 
costat del rierol distingim l’allargat edifi-
ci de l’alberg dels Avels on passarem dues 
nits. Fem cap al riu a tocar d’un vell molí 
de pedra. Darrere seu un pont travessa 

Les vistes cap enrere ens deixen veure 
el llarg camí fet en aquesta jornada i ens 
ofereixen una àmplia visió del conjunt 
del Caroux que dominem des del vessant 
oposat de les gorges. Vist d’aquí el Ca-
roux és realment pla!
Retornem al coll de Bardou i des d’allí en 
forta baixada, seguint el GR 7, acabem 
d’arribar en mitja hora al nucli aban-
donat d’Héric, situat a 511 m. A l’estiu 
hi funcionen un parell de petits bars on 
atenen excursionistes i banyistes. Aquí 
hi ha força cases en ruïnes. L’aspecte és 
desencisat o si més no, menys cuidat que 
Bardou. Visitem el poble mentre esperem 
que la mestressa de l’única gîte arribi 
amb la clau. Es tracta d’una casa bella 
una mica separada a la part més alta del 
poble ben arreglada i acollidora.

ETAPA 2: Héric > Douch > 
altiplà del Caroux >          
les Avels. 7 a 8 h

Dedicarem aquesta jornada a desco-
brir l’essència del Caroux. De bon matí 
emprenen de nou el sender GR7. Ample i 
empedrat guanya altura dintre d’un es-
pectacular bosc de castanyers. El sol baix 
realça els colors de la tardor. Si ens hi en-
tretenim en poca estona podem arreple-
gar un bon grapat de castanyes. Gaudint 
del paisatge assolim el coll de l’Ariole a 
946 m en poc més d’una hora.Una curta 
i suau baixada ens porta a Douch nucli 
habitat apartat del món i penjat a 897 m. 
A mig matí les veïnes del poble s’afanyen 
a fer les compres a la furgoneta-economat 
que, puntualment, tres cops a la setmana 
puja fins a Douch. Seguint el GR7 enca-
rem un fort pendent cobert per la fulla-
raca que dintre una fageda ens porta per 
fi a l’altiplà del Caroux, a 1.050 m. Allí 
desapareix el bosc, que dóna pas al bruc, 
i podem admirar l’amplitud d’aquest 
microcosmos. Seguim rectes fins arribar 
a la Font de Salesse, l’únic punt on brolla 
l’aigua aquí dalt, condicionat com a abeu-
rador per als muflons. Ens endinsem en  
una pineda i arribem al refugi lliure i en 
bon estat de Font Salesse de dues plantes 
amb terra de fusta (2 h 30 min). No té 
aigua a prop, cal anar al rierol que disco-
rre entre el refugi i el Roc du Caroux uns 
seixanta metres més avall. Un cop allí 
tempta enfilar-se a aquesta agulla de roca 
de 1.034 m que domina les gorges d’Héric 

El Caroux: tan aprop, tan lluny

El refugi de Font Salesse és l’unic edifici sobre el Caroux
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el riu i la pista que hi passa ens du fins al 
nostre alberg. No cal dir que en plena tar-
dor som els únics clients de la parella que 
el regenta. L’edifici és antic fet de pedra, 
però molt ben condicionat i acollidor.

ETAPA 3: Les Gorges 
de Colombières > 
Colombières sur Orb > 
Chemin des Fleisses. 5 h
Etapa circular d’anada i tornada a 
l’alberg dels Avels. Prenem el camí del 
molí i seguim per la pista en direcció sud 
pel costat dret del riu d’Arles fins al nucli 
de la Fage. Es tracta d’un conjunt de cinc 
o sis cases velles, sòlides i grans, unides 
les unes a les altres que dominen l’inici 
de les gorges de Colombières. Avui en dia 
el conjunt és un gran alberg o gîte que fa 
l’efecte que ha de ser d’allò més acollidor. 
Sota seu el riu s’obre pas en un llit de 
roca i ofereix bonics llocs on banyar-se. 
La vall és estreta i les parets de roca que 
l’envolten, de moment no gaire altes, 
la van engorjant. El camí no té pèrdua, 
algun tram sobre la roca nua ha estat 
curosament reforçat. Riu avall trobem un 
nou bosc de castanyers. Passem a tocar 

“Aquestes 
cabres de gran 

cornamenta 
cargolada foren 

reintroduïdes 
el 1956 amb 

deu femelles 
i vuit mascles 
provinents de 

Còrsega.”

El mirador del Caroux
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d’un gran habitatge troglodita construït 
tapiant els forats d’una gran roca amb 
parets i finestres. Està abandonat però es 
pot visitar. Tot i el bonic emplaçament 
costa poc imaginar com devia ser de dur 
viure en aquestes condicions. A mida que 
baixem els castanyers donen pas a les al-
zines. La vall s’estreny de nou i les gorges 
de Colombières fan honor al seu nom. El 
camí aquí és una petita obra d’enginyeria 
on la mà de l’home ha posat grans lloses 
de pedra aferrades a la paret i penjant 
sobre el buit. Senzillament espectacular! 
Sortint d’aquest  tram ja veiem Colom-
bières sur Orb, poble habitat situat a peu 
de carretera amb un parell de comerços 
i un bar (2 h 30 min). Hem d’arribar a 
la carretera i creuar el pont sobre el riu. 
Sota el pont admirem un bonic doble salt 
d’aigua. A l’altre costat del riu comen-
cem a enfilar-nos de nou cap a la part 
alta del poble. Per un costerut camí fem 
cap a un grup de cases, les Seilhols. En 
sortir-ne hem d’agafar el camí dit des 

Fleisses, que és el de la dreta. En occità 
vol dir dels girs o de les ziga-zagues i és 
que aquest camí puja dels tres-cents fins 
als vuit-cents metres en un seguit de 
divuit llaçades molt marcades. És una 
via de la qual hi ha constància històrica 
que ja era utilitzada 2.500 anys abans 
de Jesucrist pels mateixos habitants que 
bastiren els dòlmens i menhirs de la 
regió. En aquella època era utilitzat per a 
la transhumància del bestiar entre la vall 
i les pastures d’alçada. Els romans també 
l’utilitzaren com testimonien restes 
ceràmiques trobades. A l’edat mitja fou 
empedrat i fins ben entrat el segle vint 
era un camí de ferradura on el matxos 
baixaven carregats de cereals i embotits 
de porc i pujaven carregats de vi. El camí 
empedrat guanya altura dintre un bosc 
de fajos i castanyers. Quan comencen les 
ziga –zagues ens aboca sobre la vall i les 
gorges de Madale, a l’est de la que hem 
baixat al matí. Davant nostre s’alça un 
gran bosc dit dels Escriptors Combatents. 

Quan arriba a una alçada de vuit-cents 
metres el camí fa un marcat gir a l’oest 
per atansar-se de nou a les gorges de Co-
lombières que ara podem contemplar des 
de dalt. És un camí planer que ens ofereix 
una vista privilegiada. Després d’admirar 
des de dalt el conjunt de cases de la Fage 
arribem de nou a l’alberg dels Avels.

ETAPA 4: Avels > Bosc dels 
Escriptors Combatents > 
Combes > Torteillan > 
Lamalou les Bains. 6 h
Pel que fa a distància és l’etapa més 
llarga. No té cap dificultat d’orientació 
ja que seguirem en tot moment el GR7 
ben marcat. Dels Avels el sender encara 
l’est, travessa la carretera prop del nucli 
habitat de Madale que dóna nom al riu i 
les gorges que hi ha més avall. Travessat 
el rierol comencem a pujar cap a un gran 
bosc replantat de pins i cedres de 135 

El Caroux: tan aprop, tan lluny

L’alberg de la Fage sobre les gorges de Colombière
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hectàrees. Creat el 1930 després d’unes 
fortes pluges que malmeteren la zona 
va ser promogut per l’Associació dels 
Escriptors Combatents, que havien parti-
cipat a la 1a Guerra Mundial i dedicat a la 
memòria d’aquells que hi havia mort. És 
un bosc amb avingudes i zones de pícnic 
i amb esteles aquí i allà en memòria dels 
caiguts. Només ens apartem del GR a 
la part més alta i planera del bosc per 
anar al punt més alt de la muntanya (779 
m) on trobem un magnífic dolmen. La 
privilegiada talaia domina les gorges de 
Madale. Del dolmen prenem una mena 
d’avinguda forestal que en àmplies 
llaçades ens porta al Pla de Saladou 
on retrobem el GR7. Deixem enrere el 
paisatge artificiós del bosc replantat i re-
trobem el bosc de faigs a mida que anem 
perdent altura cap a Combes, un poble de 
prop de dos-cents habitants on destaca el 
punxegut campanar de la seva església. 
El bon temps que ens havia acompanyat 
en aquesta tardor s’acaba i la pluja, que 

Cartografia
Lamalou-les- Bains. L’Espinouse. 
Le Caroux. 2543OT. Serie TOP 
25 de l’IGN Francès.

Allotjaments
A França denominen gîte als 
allotjaments de tipus rural, cases 
de poble que lloguen per dies o 
setmanes. De vegades es conviu 
amb la família propietària.
-A Mons la Trivalle hi ha moltes 
possibilitats per fer nit.
-A Héric:                                  
www.gitegorgesdheric.fr
- Alberg dels Avels:                 
www.auberge-des-avels.com
-Gîte de la Fage: 
http://la.fage.over-
blog.com/pages/
HEBERGEMENT--3483206.html

finalment comença a caure, fa que no 
ens hi puguem entretenir gaire. Així, 
resignats a mullar-nos per una llarga 
estona, encarem decidits tota la baixada 
fins Lamalou les Bains on s’acaba la 
nostra travessa. Passem a tocar d’un 
darrer nucli habitat Torteillan a 450 
m, travessem la carretera que puja a 
Combes i encarem dins una magnífica 
pineda la darrera llarga baixada, fins 
a arribar al nostre destí. Lamalou les 
Bains és un poble de 2.500 habitants 
que viu del turisme termal des de temps 
immemorial. Un diumenge a la tarda 
no hi ha gaire vida però sí bars i una 
pastisseria oberta. Al poble veiem rètols 
que anuncien la fira de la Castanya 
que se celebra aquell cap de setmana a 
Olargues, un meravellós poble medieval 
distant disset quilòmetres de Lamalou. 
Allí trobem un gran ambient festiu al 
voltant d’un gran foc on couen delicio-
ses castanyes del país. Quin gran final 
per un llarg pont!

El Caroux en dos dies
No sempre disposarem d’un pont de 
quatre dies. El més destacat del que 
havíem vist ho vàrem recórrer un any 
més tard en cap de setmana fent el 
següent itinerari: el primer dia des de 
Mons la Trivalle remuntem les gorges 
d’Héric, aquest cop pel fons de la vall, 
arribem a Héric, pugem fins a Douch 
i d’allí arribem al pla del Caroux on pu-
gem el Roc du Caroux i fem nit al refu-
gi lliure de Font Salesse (6 h). El segon 
dia fem la visita al mirador, veiem de 
nou muflons (quina sort!), travessem 
la torbera i fem el cim de la Tour. Tot 
seguit baixem cap a la vall del riu Arles 
tot passant pel nucli de la Fage i reco-
rrent totes les gorges de Colombières. 
Acabem la ruta a Colombières sur Orb 
(5 h). Aquest cop la fira de la castanya 
és al Saint Pons de Thomières, no tan 
bonic com Olargues però més gran i 
amb una interessant catedral.

1. Tram suspès al buit sobre les gorges de Colombière
2. Grup de muflons  prop del rocher de Luchet
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Detall de l’entrada d’una borda a Sant Joan de Toran (1.018 m), el poble més remot 

de la Val d’Aran, només amb residents temporals a l’estiu. 



13

Excursionisme 383

És un interessant repte geogràfic i excursionista plantejar-se la 
qüestió de quins són els llocs més remots de Catalunya. L’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) considera el mot “remot” un sinònim de 
“llunyà” i defineix aquest com aquell lloc o moment “Que és a gran 
distància en l’espai o en el temps”. Però quan un pensa en un lloc 
remot li vénen al cap altres consideracions com les característiques 
de l’accés a aquest punt, l’altitud, els habitants que hi ha en aquell 
indret o en àrees properes, la complexitat orogràfica del terreny on 
és situat o el caràcter del seu medi ambient natural o humà.

Abans d’indagar sobre aquesta qüestió cal concretar també quins 
seran els “llocs” sobre els que farem la recerca. Tornant a l’ajuda 
de l’IEC, un “lloc” és simplement una “Porció determinada de 
l’espai”. Per tant, un cim, un refugi, un poble, una estació d’esquí 
o un centre comercial, són llocs pels quals ens podem preguntar 
el seu grau de “llunyania”, en el sentit ampli abans introduït. El 
caràcter fractal del territori, és a dir, “d’objecte real que manté la 
seva forma essencial, fragmentada i irregular, encara que variï 
l’escala d’observació”, novament segons l’IEC, pot provocar que 
la cerca s’estengui fins a l’infinit, espaial i temporalment parlant. 
En conseqüència, en aquest article l’objecte d’anàlisi seran només 
aquells nuclis de població habitats tot l’any, sense incloure les 
cases aïllades. No obstant, també es farà referència a d’altres tipus 
de lloc per  il·lustrar algun aspecte concret.

Malgrat que s’ha provat de trobar paràmetres objectius que ser-
veixin per establir el grau de “llunyania” o remoteness d’un lloc, 
com ara, distància a capital comarcal, distància a municipi amb 
més de 1.000 habitants, densitat de població i població total del 
municipi, altitud o distància a carretera principal, sens dubte hi 
ha elements geogràfics difícils de considerar sistemàticament, 
sovint associats a aspectes socioeconòmics: serveis públics, co-
merç, infraestructures turístiques, etc. Caldrà valorar en cada 
cas en quina mesura aquests elements modifiquen substancial-
ment el caràcter del lloc. Un exemple, Tavascan es troba a una 
altitud considerable, 1.120 m. Té 118 habitants i pertany a un 
municipi, Lladorre, amb una densitat de població baixíssima 
(2 h/km2), dins la comarca menys poblada de Catalunya. Està 
a 34 km de la capital comarcal, Sort, que és el municipi més 
proper amb més de 1.000 habitants.  És el poble cul-de-sac de la 
vall de Cardós, però, no és certament un lloc remot.

El Pirineu: primera àrea candidata per 
trobar llocs remots
Les comarques pirenaiques i prepirinenques catalanes són, 
aparentment, les zones del nostre territori on podrem trobar els 
nuclis d’habitació permanent més remots. Aquesta és la hipòte-
si fonamental de treball.

Dividirem aquesta petita disquisició en dues parts: una primera 
en aquest número on farem una descripció general del problema 

dins l’àmbit de Catalunya i una segona en el següent número 
d’Excursionisme on farem un viatge vall per vall del Pirineu, 

emulant modestament pioners com Madoz o Violant i Simorra.

Text i fotografies de Ramón Pascual

Ansovell, al municipi de Cava (Alt Urgell), amb 60 habitants. Gisclareny (1.340 m), municipi amb 29 habitants a l’Alt Berguedà.
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Oficialment, les comarques considerades de muntanya a Cata-
lunya són, totes a l’àmbit pirinenc o prepirinenc: l’Alt Urgell, 
l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val 
d’Aran. L’Alt Empordà queda exclòs d’aquesta classificació 
malgrat que no hi ha dubte que inclou el sector més oriental 
del Pirineu, des de la serra Baixa, a un escàs quilòmetre a 
l’est del garrotxí cim de Comanegra (1.557 m), fins al Cap de 
Creus. En aquestes comarques, per llunyania als centres de 
serveis, per la seva altitud (i rigors climàtics associats) i el seu 
aïllament, es troben els pobles més “perduts”, però mostrant 
unes grans diferències entre els sectors orientals (gironí i 
barceloní) i occidental (lleidatà) de la serralada.

També de forma oficial estan classificades altres àrees de 
Catalunya com zones de muntanya: Montseny-Guilleries-
Lluçanès, Prades-Montsant, Montsec, Altiplans Centrals i 
Ports de Beseit. Finalment, 12 municipis aïllats més estan 
classificats d’aquesta manera.

Un primer indicador socioeconòmic que ens suggereix que 
s’està fent la cerca en el lloc correcte, probablement, és la re-
lació entre la superfície coberta per les comarques i les zones 
de muntanya i la població que hi viu. Amb dades de l’any 
2008, mentre que les comarques de muntanya cobrien un 30% 
del territori i les zones de muntanya un 16%, les respectives 
poblacions eren del 2,9% i el 1,7% del total de Catalunya, uns 
valors molt reduïts que expressen la seva baixíssima densitat 
de població. Però, és evident que no n’hi ha prou amb aquestes 
dades si no es vol caure en el ridícul de considerar avui, per 
exemple, la Val d’Aran un lloc remot.

A la taula 1 es mostren algunes dades més que serveixen per 
definir el context de la cerca.

Llocs remots de Catalunya: una primera aproximació

“… considera el mot 
“remot” un sinònim 
de “llunyà“ i defineix 
aquell lloc o moment 
“Que és a gran 
distància en l’espai 
o en el temps”.”
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Església de Sant Feliu de Riu (segle XII), entre la riera de Sant Aniol i la vall de Riu, 
a la feréstega i llunyana Alta Garrotxa. 
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Anàlisi a nivell comarcal

A la taula anterior es poden constatar diferents fets significa-
tius: la densitat mitjana de població de les comarques pirinen-
ques i de les zones de muntanya és molt més baixa que la de Ca-
talunya. Això és especialment visible en els dos Pallars, a l’Alta 
Ribagorça i al Solsonès, on la densitat és inferior als 15 h/km2. 
A les zones de muntanya Montsec, Altiplans Centrals i Ports 
de Beseit també es dóna aquest fet però cal assenyalar que en la 
definició d’aquestes àrees no s’ha inclòs cap capital comarcal.

També és remarcable la gran distància que separa algunes 
capitals comarcals de la capital de la província. És el cas de 
Vielha, el Pont de Suert, Sort, la Seu d’Urgell i Puigcerdà, totes 
elles a més de 120 km de Lleida o Girona. Sens dubte les vies de 
comunicació han millorat de forma ostensible en les darreres 
dècades i actualment totes aquestes poblacions estan connec-
tades a Lleida o Girona per carreteres de màxima categoria (no 
autopistes ni autovies), fet que facilita notablement el seu accés.

Hi ha alguns casos concrets, però, que són interessants de 
comentar: per accedir a Vielha des de Catalunya cal travessar 
el port de la Bonaigua (2.076 m) per la C-28, oberta el 1924, o el 
túnel de Vielha, per la N-230, obert el 1948. L’obertura del túnel 
fou un fita històrica de gran transcendència ja que obrí el camí 
per al turisme de masses català i espanyol a l’aïllada vall. Per 
entendre la idiosincràsia de la Val d’Aran cal recordar també 
que la distància de Tolosa de Llenguadoc a Vielha és de “només” 
166 km, bona part d’ells fets actualment per autopista.

Per altra banda, per anar de Puigcerdà a Girona cal pujar la co-
llada de Toses (1.790 m) per la N-152 (i més correntment per la 
carretera de la Molina), oberta el 1914, i posteriorment travessar 
els túnels de Capsacosta o Collabós, inaugurats a principis dels 
90 del segle passat. Però el camí per anar a Barcelona, lleugera-

ment més llarg, s’ha simplificat notòriament des de l’obertura 
del túnel del Cadí, al ja llunyà 1984. Ripoll, finalment, també es 
troba quasi equidistant de Girona i Barcelona.

Descrites algunes característiques bàsiques de la població i els 
seus accessos comarcals es pot aprofundir en el coneixement 
del territori analitzant l’estructura municipal de les comarques 
i zones de muntanya. Una conclusió immediata d’una anàlisi 
preliminar, extreta també de la taula anterior, és que els muni-
cipis en els quals  es troben les capitals comarcals concentren en 
bona mesura la població comarcal, quedant la resta de munici-
pis, amb l’excepció d’algun cas molt concret, amb una població 
total i una densitat de població molt minses.

En totes les comarques pirinenques el municipi que inclou la 
capital conté més del 40% de la població, exceptuant el Pallars 
Sobirà i l’Alt Empordà. En el primer cas no es tracta d’un 
repartiment homogeni dels escassos 7.500 pallaresos sinó, tot el 
contrari, la concentració de 888 habitants més a Esterri d’Àneu, 
“segona capital” de la comarca. És a dir, entre Sort i Esterri 
s’agrupa un 44% dels habitants de la comarca i en conseqüència, 
la densitat mitjana de la resta de municipis és de 5 h/km2! A 
l’Alt Empordà, comarca només pirinenca parcialment, les coses 
són molt diferents: a  Figueres l’acompanyen com a gran nuclis 
Roses (19.891 h), l’Escala (10.513 h) o Castelló d’Empúries 
(11.910 h), repartint d’aquesta forma la població per la part 
oriental de la comarca. Al nord i a l’oest la situació és ben dife-
rent: Albanyà, amb 164 habitants, té  una densitat de 2 h/km2, 
comparable als racons més despoblats de l’alt Pirineu.

La concentració a la capital comarcal és especialment elevada a 
la Garrotxa, on el municipi d’Olot té el 62% de la població. Si 
afegim els 2.400 habitants de Besalú, els 1.025 de Castellfollit 
de la Roca, els 1.780 de Les Preses i els 2.893 de Sant Joan les 
Fonts, aquests 5 municipis concentren un 77% de la població de 

Escola Rural a Espluga de Serra (1.200 m), un poble neorural de
50 habitants des del 1978 a la part més alta de la Terreta (Tremp).  

Capafonts (751 m), al cor de les muntanyes de Prades (Baix Camp).
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la Garrotxa davant del 23% als 16 municipis restants. Els tres 
municipis més grans de l’Alta Garrotxa (Beuda, Sales de Llierca 
i Montagut i Oix) tenen una densitat de 6 h/km2, que juntament 
amb el limítrof d’Albanyà conformen una de les àrees més des-
habitades i feréstegues del Pirineu Oriental.

També el municipi de Solsona, tot sol, reuneix quasi un 70% de 
la població de la gran comarca del Solsonès. Conjuntament amb 
el nucli més gran de l’Alt Solsonès, Sant Llorenç de Morunys, 
amb 1.000 habitants al seu terme, són els únics municipis en què 
la densitat de població ultrapassa els 6 
h/km2!, configurant aquesta comarca 
situada a cavall entre el Prepirineu i la 
Depressió Central com un altre ferm 
candidat on trobar els llocs més remots 
de la geografia catalana.

En la mateixa línia es troba l’Alt Urgell, 
amb un centre comarcal notable a la Seu, 
que juntament amb Oliana (1.903 h), 
Organyà (875 h) i el municipi de Ribera 
d’Urgellet (Pla de Sant Tirs) (955 h) reu-
neixen un 77% de la població total de la 
comarca. En conseqüència, la densitat 
mitjana a la resta de municipis (15) no 
supera en cap cas els 6 h/km2.

A l’Alta Ribagorça i els dos Pallars la densitat de població és molt 
baixa, especialment al Pallars Sobirà. L’Alta Ribagorça és una 
comarca petita a l’àmbit pirinenc i només amb tres municipis. 
El Pont de Suert és una petita capital de comarca però gairebé 
concentra un 60% de la població comarcal, quedant els dos mu-
nicipis restants amb una densitat mitjana de 8 h/km2.

Al Pallars Jussà es donen algunes singularitats. D’una banda 

Tremp, la capital, no concentra la població en un percentatge 
tant alt com ho fan altres capitals perquè més al nord, la Pobla 
de Segur fa de “segona” capital, amb més de 3.000 habitants. Su-
mant la població d’aquests dos municipis, el percentatge de con-
centració arriba al 69%. O dit d’una altra manera, en 954 km2, la 
resta de la comarca, hi viuen 9.500 persones (a la Garrotxa, com-
parativament, hi viuen 54.000 persones en 730 km2). L’altra sin-
gularitat és el municipi de Tremp, el més gran de Catalunya. Té 
una extensió de 303 km2, i hi viuen 6.300 persones però només la 
ciutat homònima ja compta amb quasi 5.000 trempolins. 27 nu-

clis de població més reuneixen poc més 
de 1.000 persones, en quasi 300 km2. Un 
veritable desert demogràfic.

Finalment, la Val d’Aran, comarca 
pirinenca d’alta muntanya per anto-
nomàsia, té la densitat de població 
més alta de les comarques pirenaiques 
lleidatanes i malgrat que la població es 
concentra principalment al fons de la 
vall de la Garona, està relativament ben 
repartida al llarg del seu eix. Caldrà 
buscar els llocs remots a les escasses 
valls laterals habitades.

Del conjunt de 41 comarques cata-
lanes només 8 tenen una densitat de 

població inferior a 20 h/km2, les pirinenques de Lleida i dues de 
Tarragona, el Priorat i la Terra Alta. Falset, al Priorat, es troba 
a 42 km de Tarragona i per arribar per la N-420 des de la ciutat 
romana s’ha de travessar el coll de la Teixeta (541 m). A Gande-
sa, capital de la Terra Alta, s’arriba continuant per la mateixa 
carretera després de fer 40 km més des de Falset. Aquestes dues 
comarques són eminentment muntanyoses, la primera inclosa 
a la zona de muntanya Prades-Montsant i la segona a Ports de 

Llocs remots de Catalunya: una primera aproximació

“Té una extensió de 
303 km2 i hi viuen 

6.300 persones 
però només la 

ciutat homònima ja 
compta amb quasi 
5.000 trempolins.”

La vall de la Terreta, al municipi de Tremp, entre la serra de Sant Gervàs i la de Gurp, està iniciant una obertura al turisme sostenible.
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Beseit, però malgrat el seu caràcter agrest altres indicadors amb 
els quals es treballarà en els pròxims apartats no mostren que 
els seus nuclis de població siguin especialment remots compa-
rats amb d’altres nuclis pirinencs.

Al massís de lo Port, Prat de Comte i Paüls, a la Terra Alta, i 
Alfara de Carles, al Baix Ebre, són pobles petits i relativament 
remots, situats a uns 10-15 km d’algun municipi amb més de 
1.000 habitants, però a baixa altitud (menys de 400 m). Mas 
de Barberans (Montsià) també és un petit nucli relativament 
allunyat de pobles grans. Està situat a l’extrem oest del gran 
Pla de la Galera i al peu de lo Port, però també a poc més de 
300 m d’altitud.

Respecte als municipis del Priorat, només Cornudella i Falset 
tenen més de 1.000 habitants i les carreteres que els comuni-
quen són tortuoses. La Vilella Alta, a 327 m, es troba a 17 km 
de Falset; Margalef (379 m), a 33 km de Cornudella; Cabacés 
(358 m), a 21 km de Falset. la Figuera està força més alta (576 m) 
i està a 20 km de la N-420 i 3 km més de Falset i finalment, la 
Morera, que és el més alt (743 m) però força a prop de Cornude-
lla. Al Priorat hi ha doncs una munió de pobles petits relativa-
ment allunyats dels nuclis més poblats però a poca altitud.

Més a l’est, les muntanyes de Prades acullen un cinturó de 4 
municipis de l‘Alt i el Baix Camp relativament remots i alts: 
Arbolí (714 m), la Febró (754 m), Capafonts (751 m) i Mont-
ral (888 m). En total, 441 habitants en 85 km2, 12 vegades 
l’extensió del municipi d’Arenys de Mar. El paradigma de 
llunyania és aquí el despoblat de la Mussara, un dels “escas-
sos” pobles de Tarragona que han perdut totalment la seva 
població, malgrat que és accessible per carretera des del 1914. 
Ara bé, el “miracle” de l’escalada esportiva ha escampat el 
nom d’aquestes muntanyes per tot Europa i a falta de pagesos 
es troben guiris musculats.

Carreró cobert a Estavill (1.190 m), a la vall Fosca (Pallars Jussà). 
Té una casa habitada tot l’any.

Dorve (1.390 m), al municipi de la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà),  
compta segons la web de l’ajuntament (2014) amb 1 resident.
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Per prosseguir amb la cerca dels nuclis més remots es pot ana-
litzar la base de dades de població a escala municipal, de la qual 
ja s’han mostrat algunes dades en els apartats anteriors.

Si se  seleccionen aquells municipis que tenen una densitat de 
població igual o inferior als 5 h/km2 es comprova que la gran 
majoria es troben al Pirineu o al Prepirineu. Hi ha 22 comar-
ques que tenen almenys un municipi amb aquesta densitat, però 
les que tenen almenys 5 municipis d’aquest tipus són només 
9: Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i 
Berguedà, a l’àrea pirinenca i l’Anoia, la Conca de Barberà i la 
Noguera a la resta del territori.

Els 5 municipis de l’Anoia i els 7 de la Conca de Barberà 
pertanyen a la zona de muntanya coneguda oficialment com 
Altiplans Centrals. Respecte als de la Noguera, 4 pertanyen a 
la zona Montsec i, per tant, formen part del Prepirineu o de la 
transició Prepirineu-Depressió Central i dels 4 restants els més 
singulars són Tiurana, a 387 m, i a 14 km de Ponts però força 
a prop de la C-14 i especialment la Baronia de Rialb, municipi 
gran de població escassa i molt dispersa, l’extrem nord del qual 
és plenament prepirenaic. L’ajuntament de la Baronia de Rialb 
es troba a Gualter, molt a prop de Ponts, però el municipi s’estén 
20 km cap al nord fins a les feréstegues terres de la capçalera del 
riu Rialb i el barranc de la Gavarra.

Hi ha algunes singularitats que és interessant esmentar. Per 
exemple, als dos Vallès (comarques amb unes densitats de 474 
h/km2 l’Oriental i 1,542 h/km2 l’Occidental) existeixen dos 
municipis veïns amb característiques “prepirenaiques”: Granera 
i Gallifa. Entre els dos sumen menys de 300 habitants empa-
dronats, i la distància que els separa de les respectives capitals 
comarcals és de l’ordre de 35 km (cal dir però, que a menys de 

Llocs remots de Catalunya: una primera aproximació

“(…) existeixen dos 
municipis veïns amb 
característiques 
“prepirenaiques”: 
Granera i Gallufa. 
Entre els dos muni-
cipis sumen menys 
de 300 habitants 
empadronats…”

Joc de llums a la remota vall de Tost, a l’Alt Urgell. Restes de l’abandonada estació d’esquí alpí de Llessui 
(vall d’Àssua). Un lloc remot i dessolat creat al segle XX.
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10 km es troben els pobles “grans” Castellterçol i Sant Feliu de 
Codines, respectivament). Granera (782 m) i Gallifa (502 m) són 
les capitals de municipi més altes de les seves comarques.

Un altre cas curiós és el d’Almatret, el municipi del Segrià amb 
menys densitat de població (6 h/km2), al seu extrem sud. És 
on s’acaba la LV-7.046, a 25 km de Seròs (el poble més proper 
amb més de 1.000 habitants) i a 49 km de la capital de comar-
ca, Lleida. Es troba al peu del sostre comarcal, el Puntal dels 
Escambrons (500 m), a escassos 40 m per sota seu!

La Pobla de Cèrvoles (Les Garrigues) és un municipi situat al 
peu del vessant nord de la serra de la Llena. Té 4 h/km2 i està a 
uns notables 24 km de la capital comarcal, les Borges Blanques, 
però només a 10 km d’una coneguda autopista.

Dins l’anàlisi municipal es pot fer especial referència al factor 
altitud. Aquest està potencialment lligat a l’aïllament per culpa 
de  l’augment dels dies de nevada i dels dies de neu cobrint el te-
rra amb l’altitud. Actualment, els serveis de neteja de les carre-
teres després d’una nevada i de prevenció de glaçades a l’asfalt 
amb l’ús de sal ha millorat substancialment la vialitat hivernal 
en la majoria dels accessos als nuclis de població habitats. Però 
l’impacte de les nevades copioses no ha desaparegut totalment.

El municipi més alt de Catalunya es troba a la Cerdanya, Me-
ranges (1.539 m) i a aquesta mateixa comarca l’acompanyen 
Lles (1.471 m) i Guils (1.385 m). Al Berguedà, comarca 
prepirenaica per excel·lència, hi ha Gósol (1.423 m), Castellar 
de n’Hug (1.395 m), Gisclareny (1.340 m) i Capolat (1.279 m). 
També al sector oriental del Pirineu es localitzen Toses (1.444 
m), Campelles (1.303 m) i Setcases (1.265), tots al Ripollès. Al 
Pirineu lleidatà destaquen Cava (Alt Urgell), Espot, Farrera 
i Soriguera al Pallars Sobirà i Naut Aran, tots situats entre 
1.250 m i 1.350 m. Cap d’aquests municipis té una densitat 

de població superior als 7 h/km2, excepte Guils de Cerdanya, 
relativament petit i poblat. Puigcerdà (1.202 m) és la capital 
comarcal més alta del Pirineu.

Aquests municipis es poden agrupar en dues classes: els veri-
tablement remots (fins a cert punt) i els “turístics”. Lles, Guils, 
Espot, Setcases i Naut Aran són a tocar d’estacions d’esquí 
nòrdic o alpí i portes d’entrada d’un Parc Nacional (Espot i Naut 
Aran). És remarcable, però, que Espot es trobi  a 33 km de Sort, 
el poble més proper amb més de 1.000 habitants. Castellar i 
Gósol són també ambdós força visitats malgrat les distàncies: 
per arribar a Gósol des de Berga s’han de fer 41 km (30 km des 
de Bagà) i pujar el modest coll de la Trapa (1.323 m). Però com 
és sabut aquest “viatge” ja el feren Pablo Picasso i companya 
el 1906! Els termes de Soriguera i Toses estan creuats per l’Eix 
Pirinenc (N-260), i estan a escassos 30 minuts d’un poble “gran” 
i Campelles, molt turístic, està sobre Ribes de Freser. Capolat, 
Cava i Farrera formarien l’altre grup: malgrat que es troben 
també a mitja horeta d’una capital comarcal, ja no formen part 
d’un circuit turístic principal.

Sant Esteve de la Sarga (875 m), municipi situat al vessant nord del Montsec d’Ares (Pallars Jussà), amb una densitat de 1 h/km2. 
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Els senders pels quals transitàrem durant tres dies, en temps passats van servir 
principalment per facilitar l’activitat comercial entre les dues bandes dels Pirineus, 

entre la vall de Benasc, la Vall d’Aran i la vall de Luchon, a través dels ports de 
muntanya. També van ser emprats pels ramaders, delinqüents, contrabandistes, 

exiliats que fugien de la repressió… Ara aquests senders formen part de la història 
d’aquestes muntanyes, i recórrer-los és una aventura plaent i de gran valor 

paisatgístic, a l’abast de qualsevol excursionista mínimament entrenat.

Text i fotografies de Joan Guasch

EL S  PO RT S
DE  LUC H O N

 Plan de l’Hospital
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Accés al punt de partida

Des de Benasc seguirem carretera amunt 
uns 10 km,  passarem de llarg el desvia-
ment dels Banys de Benasc i poc després 
d’un túnel prendrem a la dreta una pista 
asfaltada que va a l’Hospital de Benasc. 
Just abans d’arribar-hi, on comença el 
parc Posets - Maladeta, hi ha un aparca-
ment en el qual és obligat deixar el cotxe 
els qui no són clients de l’Hospital.  

De l’Hospital de Benasc a 
la cabana de Roumingau
Iniciem l’excursió continuant per la 
pista asfaltada vers l’Hospital de Benasc, 
travessem el seu aparcament i tot seguit 
creuem el riu Éssera per un pontet. 
Trobem un pal indicador, la primera 
part del recorregut va resseguint el GR-
T46. Avancem pel Plan de l’Hospital en 
direcció est i aviat comencem a guan-
yar altitud vers una muntanya que es 
distingeix perquè té unes grans lloses de 
roca blanca. El sender, molt aeri, retalla 
a mitja alçada aquest tram de roques 
blanques. Després el pendent disminueix, 
passem sota l’altívol pic de Salvaguàrdia 
i més enllà hi ha una cruïlla de senders, 
girem a l’esquerra, al nord, per assolir el 
Port de Benasc (2.444 m), és una bretxa 
no gaire ampla entre aquest pic i el de La 
Mina. El Port de Benasc és el lloc de pas 
més directe entre l’Hospice de France i 
l’Hospital de Benasc. No el travessem, 
retornem sobre les nostres petjades fins 
a la cruïlla d’abans i continuem en suau 
pujada en direcció est. Passem per sota 
de la cara sud del pic de La Mina tot con-
templant un panorama de primer ordre: 
la Forcanada, el pla d’Aigualluts, l’Aneto, 
la Maladeta, el pic d’Alba… 
Anem ara de cara al Port de la Picada 
(2.470 m), el travessem, ens endinsem 
en territori aranès i perdem una mica 
d’altitud tot vorejant pel nord el Clot de 
l’Infern fins al Port o Pas de l’Escaleta 
(2.396 m). Bifurcació: per la dreta baixa-
ríem al pla de l’Artiga, a la Vall d’Aran, 
anem a l’esquerra encarant-nos al Nord 
tot ascendint per un sender empedrat que 
voreja per l’oest el pic de l’Escaleta i en-
trem a la vall de Luchon. Després el sen-
der baixa per la carena d’aquest pic vers 
el Nord -extenses vistes de les muntanyes 
de la Ribagorça i de l’Aran- fins el Pas de 

“La primers part del 
recorregut va resseguint 
el GR-T46. Avancem 
pel Plan del Hospital 
en direcció est i aviat 
guanyem altitud (…)”

El punxegut pic de La Pique fou el decorat del campament I

Els Ports de Luchon



22

la Montjoia. Continuem entre prats i el 
sender aviat arriba a una pista de terra. 
Acampem en un eixample de la pista, a la 
vora d’un abeurador de ramats situat una 
mica abans de la cabana de Roumingau. 
Aquest és l’únic lloc on avui hem trobat 
aigua. El punxegut pic de La Pique és el 
gran decorat del nostre campament.

De la cabana de 
Roumingau a l’ivó              
de Gorgutes

De fet a la cabana de Roumingau no cal 
arribar-hi. Una mica abans de l’indret 
on hem acampat abandonem la pista, 
això ens estalvia un bon tomb pel pla 
de Campsaure, i prenem un sender a 
l’esquerra -oest- pel qual, primer per 
prats i després entre un ufanós bosc, bai-
xem directament a l’Hospice de France. 
Hi ha un monument als qui fugien de 
França cap a Espanya durant la 2a guerra 
mundial.

Prenem direcció nord per la vall del 
Port de Venasque fins al Pont de Penjat 
(1.439 m), el passem i un indicador senyala 
el Sender de l’Emperatriu marcat com a 
itinerari 30. Anem per aquest agradable 

sender entre un bonic i espès bosc, i en 
poc més d’una hora fem cap al circ de La 
Glère. Trobem els senyals de l’itinerari 33 
-les quals ens duran fins al port de La Gle-
re-, les seguim, travessem el circ i pugem 

Campament II a l’ivó de Gorgutes

Els Ports de Luchon
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fort en direcció oest vers el coll de Sacroux 
però sense arribar-hi. Més o menys a 1.800 
m. girem encarant-nos al Sud i continuem 
en forta pujada fins al Port de La Glère 
(2.367 m). A l’altre costat i uns metres 
avall hi ha l’ivó de Gogutes, a la vora de la 
sortida d’aigües d’on qual acampem.

De l’ivó de Gorgutes al pic 
Sacroux (2.676 m) i retotrn 
a l’Hospital de Benasc
Per assolir el pic Sacroux retrocedim fins 
al port de La Glère i ens encarem cap a una 
valleta en direcció oest. Seguim uns punts 
i fletxes de color blau que ens condueixen 
fins al cim sense cap dificultat tret d’un 
pas de roca on cal fer servir les mans.
Retornem a l’ivó de Gorgutes, girem a 
l’est, davallem suaument i passem a prop 
des ivons de La Montañeta. Tot seguit gi-
rem a l’oest cap al barranc de Gorgutes, i 
fent giragonses a dreta i esquerra baixem 
fins al Pla de l’Hospital i fins al cotxe.

El camí del Port de la Picada ofereix aquesta extensa panoràmica del massís de la Maladeta

Circ de La Glere
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Ens endinsem al Pallars Jussà per conèixer d’aprop un pic inhòspit que 
mirem de reüll quan passem per la zona. Un pic que en altres èpoques 

havia gaudit d’un gran protagonisme. Els ramats hi pasturaven 
als seus vessants i la gent de la zona se’l mirava amb respecte i 

reconeixement. Avui el pic Filià de 2.764 metres es reivindica com a 
mirador extraordinari del nostre país.

Text i fotografies de Joan Guasch

Flanquejant el vessant dret de la vall de Manyanet, el pic de Filià

EL  PI C  DE  FI L I À
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Si en alguna ocasió heu passat per la ca-
rretera N260 des de la Pobla de Segur en 
direcció a Pont de Suert, tot guanyant 
alçada vers el coll de la Creu de Perves, 
probablement us ha captat l’atenció una 
estreta i llarga vall orientada al nord 
dominada per una muntanya imponent, 
són la vall de Manyanet i la Pica de 
Cerví (2.745 m). La capçalera d’aquesta 
vall forma un circ encaixonat entre la 
Vall Fosca a llevant i la Vall de Boí a 
ponent, tancat per cims que ultrapassen 
els 2.600 m, el més alt dels quals és el 
pic de Filià que s’alça fins als 2.764 m. 
Hi ha, però, alguns ports per on antany 
els ramats transhumants creuaven cap 
a les pastures altes de la vall de Boí i la 
vall d’Aran: el port de Filià, el de Rus i 
el pas de Llevata.
La nostra excursió parteix de 
l’aparcament de les pistes d’esquí de 
Boí-Taüll, s’endinsa a la vall de Manyanet 
pel pas de Llevata, assoleix el cim del 
pic de Filià i retorna a la vall de Boí des 
del port de Rus. Com que l’excursió no 
té un circuit tancat hem deixat un cotxe 
en un eixample a l’entrada del camí 
de Cabdella, a l’indret on la carretera 
creua el riu de Sant Martí, que és per on 
arribarem.Iniciem l’excursió tot remun-
tant les pistes d’esquí en direcció al pas 
de Llevata, per la seva situació entre 
la Pica de Cerví i el tuc del Muntanyó 
resulta fàcil d’identificar, a més fins allí 
hi puja un telecadira de l’estació. Quan 
hi arriben tenim davant nostre, a llevant, 
el port de Filià i una llarga carena que en 

direcció nord culmina en el pic de Filià. 
Als nostres peus la verda vall del riu 
Manyanet, molt encaixonada aigües avall 
mentre que aigües amunt s’eixampla molt 
notablement.

“La capçalera d’aquesta vall forma 
un circ (…) tancat per cims que 
ultrapassen els 2.600 m, el més 
alt dels quals és el pic de Filià que 
s’alça fins als 2.764 m”

La pica de Cerví domina la vall de Manyanet

A l’esquerra el pic Filià, al centre el port de Filià i a la dreta el pic Llong, des del pas de Llevata

Anem descendint per un corriol en 
direcció nord-est per la dreta orogràfica 
de la vall de Manyanet.  Ja vora el riu 
trobem una pista molt deteriorada que 
prové del poble de Manyanet i puja als 

estanyets de Llevata, la seguim una esto-
na aigües amunt amb la intenció de fer 
nit acampats en uns replans que sembla 
que hi ha, segons veiem en els mapes, 
vora el riu, a uns 2.200 m d’altitud. 

El Pic de Filià
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El Pic de Filià

Estem immersos en un ambient propi de 
l’alta muntanya, entre cims i grans ex-
tensions de prats alpins que els ramaders 
aprofiten com a zones de pastura per a 
ovelles, vaques i cavalls durant l’estiu.
Per un sender poc o gens traçat l’endemà 
continuem remuntant el riu -a aquesta 
alçada els mapes l’anomenen barranc 
del Cap de Llevata- fins que la vall queda 
tancada pel port de Les Cabeçades. Lla-
vors ens decantem cap al sud-est, i per 
una carena secundària -un contrafort 
que baixa del cim- i per terreny roca-
llós i costerut però sense cap dificultat 
assolim el pic de Filià, també anomenat 

en alguns mapes pic Pallassos i en altres 
tossal de Paiasso. Malgrat la seva mo-
desta altitud de 2.764 m des del cim es 
gaudeix d’un horitzó visual excepcional. 
Comencem: cap al sud-est treu el cap 
Montserrat; cap al sud en primer terme 
el pic Llong, de 2.677 metres d’alçada, 
la vall de Manyanet, la Pica de Cerví i 
lluny el Montsec; cap a l’oest el massís 
del Turbó; cap al nord-oest el Posets i 
la regió de l’Aneto, amb el pic Russell a 
primer pla; una mica més al nord i més 
a prop els Besiberris; i a continuació tots 
els cims i valls de la part septentrional 
del parc d’Aigües Tortes que formen 

la regió de Colomina: el Subenuix, el 
Sobremonestero, el Peguera...; cap a l’est 
domina el Montsent de Pallars, però 
lluny es divisen el Cadí i el Pedraforca. 
Tot un espectacle.
També podem contemplar els desastres 
ocasionats per l’avarícia i l’especulació 
d’alguns i la tolerància i ineptitud dels 
nostres polítics que ho han permès, em 
refereixo a les restes d’una estació d’esquí 
que mai ha funcionat ni funcionarà pel 
fet de ser un projecte inviable econòmica-
ment com l’antiga i propera estació d’esquí 
de Llessui. En comptes del progrés que 
alguns il·lusos esperaven han produït la 

El Posets a l’esquerra, l’Aneto al centre, els Besiberris a la dreta



27

Excursionisme 383

Cartografia
Mapa Pont de Suert. 1:40.000 
Editorial Alpina.

destrucció de la part alta de la vall Fosca 
i la vall del riu Filià, a més de fer malbé 
l’encant d’alguns poblets, com Espui, amb 
la construcció d’una zona residencial per a 
més de 5.000 persones amb 8 hotels, 2.200 
places d’aparcaments subterranis i 900 
habitatges deshabitats. Quanta ineptitud!
Un cop reposats i extasiats per les 
panoràmiques que el cim ens ha ofert 
continuem l’excursió. Baixem cap al port 

de Les Cabeçades, el creuem per tota 
l’ampla carena i després de superar un 
petit cimet, el tossal de Rus, ens decan-
tem al nord per baixar al port de Rus, lloc 
de pas històric entre la vall Fosca i la vall 
de Boí. Tenim a l’oest la vall del riu Sant 
Martí per la qual continuem fins al cotxe. 
És un indret idíl·lic, amb milers de flors 
de tots els colors i els petits salts d’aigua 
del riu entre el bosc.

Des del Subenuix a la Pala Pedregosa de Llessui. El Peguera al centre

Ampla carena del port de les Cabeçades, amb el pic Filià al darrere
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Sant Bernat de Menthon
Cal mantenir el dimoni a ratlla Manel Canales

Família: Fabaceae o Leguminosae o papilionàcies
Espècie: Lathyrus latifolius

Pèsol bord
Lluís Catasús

LH�]PH�-YHUJPNLUH�LYH�SH�Y\[H�TtZ�MYL�
qüentada pels pelegrins, viatgers i 
mercaders que a l’edat mitjana es 

dirigien cap a Roma, tot passant pel nord 
KL�-YHUsH��3H�JSH\�KL�]VS[H�KLS�JHTx�LYH�LS�
JVSS�KLS�.YHU�:HU[�)LYUH[� �������T���X\L�
JVT\UPJH�LS�=HSHPZ�HTI�SH�=HSS�K»(VZ[H��,U�
època romana hi passava una via, de la 
qual actualment són visibles algunes res�
[LZ��(�TtZ��OP�OH]PH�\U�HSILYN�P�\U�[LTWSL�
dedicat a Júpiter Penninus; per aquest 
motiu el lloc s’anomenava Mont Jovis (en 
MYHUJuZ�4VU[QV\_���3LZ�WLYZVULZ�X\L��JHW�
H� S»HU`�������WHZZH]LU�WLY�HX\LZ[� PUKYL[�
OH]PLU�KL�MLY�MYVU[��WLY�\UH�IHUKH��HSZ�WL�
rills propis de la muntanya i, per una altra, 
als possibles actes de pillatge dels ban�
KVSLYZ� X\L� MYLX�LU[H]LU� HX\LZ[Z� ]LYHSZ��
,S� SSVJ�HKX\PYx�[HU�THSH�MHTH�X\L�SH�NLU[�
creia que el dimoni s’hi havia instal·lat, i 
que, com a delme, cobrava la vida d’una 
de cada deu persones. Diu la llegenda 
que un dia Sant Bernat hi pujà i que, quan el dimoni se li atan�
Zn��SP�SSHUsn�SH�ZL]H�LZ[VSH�HS�JVSS��X\L�H�S»PUZ[HU[�LZ�JVU]LY[x�LU�
\UH�JHKLUH��(SN\UZ�H\[VYZ�HÄYTLU�X\L�LS�KPTVUP�LZ[n�LUJH�
KLUH[�KPUZ�K»\UH�NSHJLYH�ÄUZ�HS�KPH�KLS�1\KPJP�-PUHS��:HU[�)LY�

UH[�KL�4LU[OVU��V�K»(VZ[H�V�KL�4VU[QV\_�
�4LU[OVU��(S[H�:H]VPH������5V]HYH�������
LYH� TLTIYL� K»\UH� MHTxSPH� UVISL� WYVWPL�
tària del castell de Menthon (prop de llac 
K»(UULJ`��� (YYPIH[� H� S»LKH[� HK\S[H� KLJPKx�
dedicar la seva vida al servei de l’Esglé�
ZPH��=H�ZLY�HYKPHJH�KL�SH�JH[LKYHS�K»(VZ[H�P�
WYLKPJn�K\YHU[�TtZ�KL����HU`Z�SH�KVJ[YPUH�
JYPZ[PHUH�WLSZ�WVISLZ�KL�]HSS�K»(VZ[H�P�LSZ�
ZL\Z�]VS[HU[Z��*HW�HS������]H�MLY�JVUZ[Y\PY�
albergs de viatgers als colls del Gran i el 
7L[P[� :HU[� )LYUH[� ������� T�� X\L� JVT\�
UPJH� SLZ� ]HSSZ� K»(VZ[H� P� KLS� YP\� 0ZuYL�� H� Ä�
de millorar la seguretat d’aquells indrets. 
Encarregà la gestió del primer d’aquests 
albergs a un grup de canonges agustins, 
que actualment constitueixen la Congre�
gació del Gran Sant Bernat. Malgrat que 
LYH�]LULYH[�KLZ�KL�WYPUJPWPZ�KLS�ZLNSL�?00��
SH�ZL]H�JHUVUP[aHJP}�KH[H�KL�S»HU`�������,S�
� ���LS�WHWH�7P\Z�?0�S»HUVTLUn�WH[Y}�KLSZ�
alpinistes, excursionistes, esquiadors i 

OHIP[HU[Z�KLSZ�(SWZ��3H�ZL]H�VUVTnZ[PJH�ZL�JLSLIYH�LS����KL�
juny. Els gossos santbernat, que s’utilitzaven per guardar els 
HSILYNZ�P�MLY�ZHS]HTLU[Z�KL�T\U[HU`H��P�LSZ�JVSSZ�KLS�.YHU�P�LS�
Petit Sant Bernat ens els recorden.

El pèsol bord és una 
espècie originària de 
l’Europa Mediterrà�

nia i submediterrània que 
habita en el nostre país 
en boscos clars, bardis�
ses, camps humits, llocs 
OLYIVZVZ�P�THYNLZ�ÄUZ�HSZ�
������T�K»HS[P[\K�� ,U� JHZ�
tellà se la coneix amb el 
nom d’albejana.

És una planta herbàcia, 
LUÄSHKPZZH�� NSHIYLZJLU[��
perenne, d’aspecte por�
tentós i robust que pot 
HYYPIHY� H�TLZ\YHY� ÄUZ� H� ��
m de llarg. Les tiges i els 
WLJxVSZ� KL� SLZ� M\SSLZ� Z}U�
HSH[Z�� +LS� WLJxVS� ULP_LU� [YLZ� MVSxVSZ�� LSZ� KVZ� SH[LYHSZ� SSHYNZ�
SHUJLVSH[Z�P�LS�JLU[YHS�[YHUZMVYTH[�LU�\U�JPYJLSS�YHTPÄJH[�X\L�

S»HQ\KH�H�LUÄSHY�ZL�KHT\U[�
K»HS[YLZ�WSHU[LZ��+L�ML[�[V�
tes les parts vegetatives 
i aèries de la planta con�
]LYNLP_LU�JHW�H�\UH�MVYTH�
plana i allargada dedicada 
H�SH�MV[VZxU[LZP�

El pèsol bord crida molt 
l’atenció de maig a setem�
IYL�X\HU�ÅVYLP_��+L�S»H_PSÇSH�
KL�SLZ�M\SSLZ�Z\WLYPVYZ�Z\Y�
ten uns peduncles llargs 
HTI� \U� YH{T� KL� �� H� ���
ÅVYZ� WHWPSPVUHKLZ� NYVZZLZ�
K»\UZ� �� JT� KL� JVSVY� YVZH�
PU[LUZ� W\YW\YP�� 3LZ� ÅVYZ�
són tan cridaneres que a 
vegades és plantat com a 

VYUHTLU[HS�LU�QHYKPULYPH��,S�MY\P[�tZ�\U�SSLN\T��ZPTPSHY�HS�K»\UH�
WLZVSLYH��KL���H����JT�KL�SSHYN�X\L�JVU[t�LU[YL����P����SSH]VYZ�
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Mont Ventoux
Cim sobre dues rodes Eduard Soler

ES�4VU[�=LU[V\_�tZ�\UH�T\U[HU`H�KL� SH� YLNP}� MYHUJL�
ZH�KL�SH�7YV]LUsH��JVUJYL[HTLU[�KLS�KLWHY[HTLU[�KL�
=H\JS\ZL��(TI�LSZ�ZL\Z��� ���TL[YLZ��LS�4VU[�=LU[V\_�

tZ�SH�T\U[HU`H�TtZ�HS[H��HTI�KPMLYuUJPH��KL�SH�YLNP}��WLY�SH�
qual cosa se l’anomena popularment “el gegant de la Pro�
]LUsH¹��:P[\H[�H�WVJH�KPZ[nUJPH�HS�UVYK�LZ[�K»(]PU`}�P�6YHUNL��
SH�ZL]H�TVYMVSVNPH�HS[P]H�P�H{SSHKH�LS�JVU]LY[LP_�LU�\UH�[HSHPH�
immensa envoltada de vinyes i camps de lavanda des d’on 
LU�KPLZ�JSHYZ�LZ�WV[�HIHZ[HY�KLZ�KLSZ�JPTZ�UL]H[Z�KLSZ�(SWZ�
ÄUZ�H�SH�4LKP[LYYnUPH��WHZZHU[�WLY�S»L_[LUZH�]HSS�KLS�9VPUL�

Com el seu propi nom actual indica, una de les característi�
X\LZ�WYPUJPWHSZ�KL�SH�T\U[HU`H�tZ�LS�MVY[�P�WLYPSS}Z�]LU[�X\L�
UVYTHSTLU[�MH�H�SLZ�WHY[Z�TtZ�HS[LZ��OH]LU[�ZL�HYYPIH[�H�LU�
YLNPZ[YHY�YHMLN\LZ�KL�ÄUZ�H�����RT�O�KL�]LSVJP[H[��TV[P\�WLS�
qual a vegades s’ha hagut de tancar temporalment la carre�
[LYH�X\L�WHZZH�WLS�JPT��7LY~�HIHUZ�KL�=LU[V\_��TVS[Z�Z}U�LSZ�
noms amb els que se s’ha anomenat la muntanya. Des dels 
gals Vintur��LU�OVUVY�HS�Kt\�KLSZ�JPTZ��P�=LU�[VW��tZ�H�KPY�WPJ�
UL]H[��HSZ�ZLNSLZ�0�P�00"�ÄUZ�H�Mons Ventosus o Mons Ventorius 

ja en el segle X.

.LVS~NPJHTLU[��LS�4VU[�=LU[V\_�MVYTH�WHY[�KLSZ�(SWZ��LUJHYH�
que la separació més que evident d’aquesta gran serralada 
ZLTISP�WVZHY�OV�LU�K\I[L��7LS�X\L�MH�HSZ�TH[LYPHSZ��LZ�[YHJ[H�
K»\U�JPT�JHSJHYP�K»\U�JVSVY�[HU�ISHUJ�JVT�LSZ�WLU`H�ZLNH[Z�KL�
SLZ�MHTVZLZ�*HSHUX\LZ�H�SH�WYVWLYH�JVZ[H�THYZLSSLZH��7YLJP�
sament aquest color blanc intens de la roca que llueix a les 
WHY[Z�TtZ�HS[LZ��\U�JVW�Z\WLYH[Z�LSZ�SxTP[Z�KL�SH�]LNL[HJP}��MH�
que de lluny sembli un cim nevat tot l’any. En realitat, la neu 
UVTtZ�tZ�MYLX�LU[�[YVIHY�SH�KL�KLZLTIYL�H�HIYPS�

La primera ascensió documentada de la muntanya s’atribu�
LP_�H�7L[YHYJH� S»HU`������� [HS� JVT�LSS�TH[LP_�L_WSPJH�HS� ZL\�
HTPJ�-YHUJLZJV�+PVUPNP�LU�\UH�JHY[H��:LNVUZ�SH�TLT~YPH�KLS�
]PH[NL��7L[YHYJH�JVYVUn�LS�JPT�LS����K»HIYPS�HJVTWHU`H[�WLS�
ZL\�NLYTn� P�KVZ�JVTWHU`Z�TtZ��7LY�HX\LZ[� ML[� P�WLSZ�TV�
[P\Z�UV�NLUZ�JPLU[xÄJZ�X\L�LTWLU`LYLU�HS�MHT}Z�O\THUPZ[H�
H�LUJHTPUHY�ZL�JHW�HS�JPT��7L[YHYJH�tZ�JVUZPKLYH[�LS�WHYL�KL�
S»HSWPUPZTL��:LNVUZ�]H�KPY��UVTtZ�OH]PH�LZJHSH[�LS�4VU[�=LU�
toux per veure les vistes. Fill d’exiliats, Petrarca passà tota 
SH�ZL]H� QV]LU[\[�H� SH�7YV]LUsH��JVUJYL[HTLU[�H�*HYWLU[YHZ�
on inicià la seva carrera d’humanitats al costat del prestigiós 

WYVMLZZVY�[VZJn�*VU]LUL]VSL�KH�7YH[V��<U�JVW�YL[VYUH[�H�0[n�
SPH��WHZZn�UV]HTLU[�SSHYN\LZ�[LTWVYHKLZ�H�SH�7YV]LUsH�KLZ�
WYtZ�KL�SH�TVY[�KLS�ZL\�WHYL��(SSx�JVULP_LYPH�H�3H\YH��JHZHKH�
amb un avantpassat del marquès de Sade, i que s’acabaria 
JVU]LY[PU[�LU�SH�WYPUJPWHS�MVU[�K»PUZWPYHJP}�KL�SLZ�ZL]LZ�VIYLZ�

3LZ�LKPÄJHJPVUZ�X\L�JVYVULU�LS�JPT�KLS�4VU[�=LU[V\_�Z}U�
ben diverses, algunes d’elles ben visibles des de la plana que 
S»LU]VS[H��(S�ZLNSL�?=�LZ�JVUZ[Y\x�\UH�JHWLSSH�KLKPJHKH�H�SH�
:HU[H�*YL\��LS������Z»PUZ[HS�Sn�\UH�LZ[HJP}�TL[LVYVS~NPJH�X\L�
actualment ja no està en servei, i durant els anys seixanta en 
WSL�ZLNSL�??��Z»LKPÄJn�SH�JHYHJ[LYxZ[PJH�[VYYL�KL�JVT\UPJHJP�
ons de cinquanta metres d’altura.

,U�S»HJ[\HSP[H[��WLY~��LS�X\L�YLHSTLU[�K}UH�MHTH�T\UKPHS�HS�JPT�
KLS�4VU[�=LU[V\_�tZ�S»H[YHJJP}�X\L�KLZWLY[H�KPUZ�KLS�T}U�KLS�
JPJSPZTL�KL�JHYYL[LYH��(TI�LSZ�ZL\Z�������TL[YLZ�KL�KLZUP]LSS�
P�\U�WLUKLU[�TP[Qn�KLS������HS�SSHYN�KL����X\PS~TL[YLZ�KL�K\YH�
HZJLUZP}�KLZ�KLS�WVISL�KL�)tKVPU��LS�4VU[�=LU[V\_�OH�LZ�
devingut una de les etapes més dures del prestigiós Tour de 

France��VU�Z»OP�OHU�]PZJ\[�NYHUZ�]PJ[~YPLZ��WLY~�[HTIt�NYHUZ�
[YHNuKPLZ��JVT�SH�X\L�]H�WVY[HY�ÄUZ�H�SH�TVY[�LS�NYHU�JPJSPZ�
[H�HUNSuZ�;VT�:PTWZVU�LS����KL�Q\SPVS�KL�� ����X\HU�JHPN\t�
KLZWSVTH[�H�����TL[YLZ�KLS�JPT�KLZWYtZ�KL�]VSLY�HMYVU[HY�
S»L[HWH�[V[� P�LSZ�WYVISLTLZ�MxZPJZ�X\L�HYYVZZLNH]H�KLSZ�KPLZ�
anteriors. En aquest punt hi ha un monument que ens el re�
JVYKH��ZLTWYL�WSL�KL�WL[P[Z�VIQLJ[LZ�KLP_H[Z�WLY�HMLJJPVUH[Z�
H�SLZ�K\LZ�YVKLZ�]PUN\[Z�KL�[V[�LS�T}U�WLY�YL[YL�SP�OVTLUH[NL�
P�WYV]HY�SLZ�ZL]LZ�MVYJLZ��,S����KL�Q\SPVS�KL�� ����LS�NYHU�,KK`�
4LYJRZ��JVUZPKLYH[�WVZZPISLTLU[�LS�TPSSVY�JPJSPZ[H�KL�[V[Z�LSZ�
temps, necessità oxigen en acabar l’etapa com a vencedor al 
JPT�KLS�4VU[�=LU[V\_��*HKH�HU`�Z»VYNHUP[aLU�QVYUHKLZ�KL����
hores en les que els corredors competeixen per assolir el cim 
LS�Tn_PT�UVTIYL�KL�]LNHKLZ��(J[\HSTLU[��LS�YuJVYK�LS�[LULU�
LSZ�JPJSPZ[LZ�1LHU�7HZJHS�9V\_� P�:[tWOHUL�9\IPV�X\L�LS����
KL�THPN�P�LS����KL�ZL[LTIYL�KL�������YLZWLJ[P]HTLU[��HJVU�
ZLN\PYLU�HYYPIHY�HS�JPT�ÄUZ�H����]LNHKLZ��ZVY[PU[�KL�)tKVPU�
el primer, i de Malaucène el segon. L’ascensió més rápida 
ÄUZ�HS�TVTLU[�tZ� SH�WYV[HNVUP[aHKH�WLS�IHZJ�0IHU�4H`V�LS�
���KL�Q\U`�KL������LU�SH�X\L�]H�[YPNHY�[HU�ZVSZ����TPU\[Z�P����
ZLNVUZ�LU�YLJ}YYLY�LSZ������X\PS~TL[YLZ�KL�SH�JYVUVLZJHSHKH�
HS�JPT�KLS�4VU[�=LU[V\_�KPUZ�SH�MHTVZH�WYV]H�KLS�Critérium 

du Dauphiné liberé.
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Notícies i activitatsNotícies i activitats

Fira de la muntanya i del llibre: Vic-Collsacabra 2014
<U� HU`� TtZ� JVPUJPKPU[� HTI� SH� ��LUH�
-PYH�KL�4\U[HU`H�KL�=PJ���SH���LUH�-PYH�
del Llibre de Turisme i Esport de Mun�
tanya hi estarà present, conjuntament 
LU� LS� YLJPU[L� ÄYHS� ,S� :\JYL� KL�=PJ�� LSZ�
KPLZ��������P����KL�UV]LTIYL�

Els tres dies que dura la Fira estaran 
carregats d’activitats, seguint també 
aquest any el model de les darreres 
edicions. En el camp dels ponents, 
KP]LUKYLZ� KPH� ��� H� SLZ� ��� O�� OP� OH\Yn�
l’alpinista Ferran Latorre, que ens ex�
plicarà amb un audiovisual la darrera 
H]LU[\YH� HS� 2��� ;HTIt� ]PZP[HYn� SH� -PYH�
en Francesc Martínez, membre dels 
JVZ�KL�YLZJH[�.9(,��KLSZ�)VTILYZ�KL�
SH�.LULYHSP[H[�HTI�SH�JVUMLYuUJPH�¸:L�
N\YL[H[�H�SH�T\U[HU`H¹��(S[YLZ�WVULU[Z�
com en Xavier Sadurní i en Joan Car�
dona parlaran d’esquí de muntanya, 

HTI�SH�JVUMLYuUJPH�¸;YH]LZZH�KLSZ�7PYP�
UL\Z�HTI�LZX\xZ¹��3H�WZPJ~SVNH�P�LZJH�
ladora Grace Puertas, ens exposarà la 
¸7ZPJVSVNPH�KLSZ�LZWVY[Z�KL�T\U[HU`H¹��
i també gaudirem d’una aproximació a 
SLZ� KPMLYLU[Z� ]PLZ� MLYYHKLZ� KL� .PYVUH�
HTI�LS�WVULU[�(SILY[�.PYVUuZ�

L’acte d’inauguració de la Fira, dissabte 
H�SLZ����O���LZ[HYn�WYLZPKPKH�JVT�H�7YL�
ZPKLU[� K»/VUVY�� WLY� S»OPZ[VYPHKVY� LS� :Y��
Josep Mª Solé i Sabaté, el Sr. Ferran 
Mascarell, Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Sra. Mont�
se Rovira, Regidora de Fires i Mercats 
KL�=PJ��LS�:Y��±SL_�4\U[HU`H��HSJHSKL�KL�
S»,ZX\PYVS� P� LS� :Y�� ;VUP�4VSPUH�� (SJHSKL�
de Tavertet. També contarem amb la 
presencia del Sr. Joaquim Bejarano, 
+PYLJ[VY�KL�S»±YLH�KLS�3SPIYL�KLS�+LWHY�
tament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, Sr. Jordi Merino, President 
de la FEEC, d’en Sr. Francesc Sana�
huja, President de la Fira del Llibre de 
Turisme i Esport de Muntanya.

*VT�JHKH�HU`� SH�<,*�OP�ZLYn�WYLZLU[�
amb un estand amb els llibres editats 
WLY�SLZ�KPMLYLU[LZ�LU[P[H[Z��SH�UVZ[YH�YL�
vista Excursionisme i com a novetat el 
JHSLUKHYP�KLS������

,S��������P����KL�UV]LTIYL��SH�JVTHYJH�
K»6ZVUH� LZ� JVU]LY[LP_� LU� SH� [YVIHKH�
més important del món de la munta�
nya, i coincideix amb el Festival de Ci�
nema de Muntanya de Torelló.

<Z� HUPTLT� H� WHY[PJPWHY� P� H� NH\KPY�
d’aquesta Fira.

Francesc Brugalada
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L’origen de les raquetes de neu ve de 
molt antic, de quan s’utilitzaven com 
H�TP[Qn� KL� SVJVTVJP}�� (]\P�� H� WHY[� KL�
servir per aproximacions, també són 
de gran utilitat per a descensos en al�
pinisme hivernal.
)t��WLY~� LS� X\L�LUZ� PU[LYLZZH�� JVT�tZ�
el titular d’aquesta secció, és parlar del 
lèxic d’aquest esport.
Encara que podem trobar raquetes d’in�
PJPHJP}�P�WHZZLPN�TVS[�ZPTWSPÄJHKLZ��[PSZ�
per a excursions curtes, quan parlem 
K»\UH�YHX\L[H�KL�T\U[HU`H�OP�KPMLYLUJP�
em les parts següents:
7LYÄS: és la secció del bastidor que 
HJVZ[\TH�H�ZLY�LU�MVYTH�KL�;�WLY�MHJPSP�
tar la penetració a la neu.

Llengua i muntanyaLlengua i muntanya Concepció Arnau

amb la col·laboració del Centre 
de Normalització Lingüística de 
;Zk\^ehgZ�=^e^`Z\b·�]^�e�>bqZfie^

Bastidor: habitualment és d’alumini, 
HTI�WLYÄS�V�[\I\SHY�
Tamís o enreixat: estructura sobre la 
qual se sustenta el peu.
Fixació: puntera i talonera. Serveix per 
\UPY�SH�YHX\L[H�H�SH�IV[H�TP[QHUsHU[�KP�
MLYLU[Z�ZPZ[LTLZ�KL�[HUJHTLU[�
Alça!�MH�TtZ�J~TVKH�SH�THY_H�LU�WLU�
dents llargs.
Bloquejador de taló: dispositiu útil en 
baixades.
Ungla davantera (o grampó mòbil): 
LZ�JSH]H�H�SH�UL\�H�Ä�K»L]P[HY�YLSSPZJHKLZ�
.YHTWVUZ� Ä_VZ: puntes metàl·liques 
incorporades a l’estructura de la raqueta.

Eix de rotació: permet aixecar el taló 
en caminar.
Espàtula: part davantera, una mica ai�
_LJHKH�WLY�L]P[HY�JSH]HY�ZL�H�SH�UL\�
Quilla o timó: part posterior que, de�
penent del model, pot ser arrodonida o 
acabada en un petit mànec.
3LZ� MVYTLZ�KL� SLZ� YHX\L[LZ�WVKLY�ZLY�
ovalades, simètriques o asimètriques. 
S’estan posant de moda els models 
més estrets a la part del mig per tal de 
MHJPSP[HY�SLZ�WHZZLZ�P�L]P[HY�[YLWP[QHY�\UH�
raqueta amb l’altra.

Raquetes de neu

Un tifó colpeja el Nepal en 
plena temporada de trekking

(�SH�WYPTLYH�X\PUaLUH�K»VJ[\IYL�LS�WHZ�
KLS� [PM}� /\KO\K� WLS� Z\IJVU[PULU[� PUKP�
en el moment més inoportú, en plena 
[LTWVYHKH�KL�[YLRRPUN�P�L_WLKPJPVUZ��OH�
causat una cinquantena de morts i una 
_PMYH�ZPTPSHY�KL�KLZHWHYLN\[Z��3H�WLUL�
[YHJP}�KLS�[PM}�H�SH�aVUH�KL�S»/PTnSHPH�]H�
causar intenses nevades, on es van acu�
mular gruixos de prop de dos metres de 
UL\�LU�WVJ�TLU`Z�KL����OVYLZ��3H�aVUH�

més castigada per la meteorologia va 
ser l’oest del país al voltant dels massis�
ZVZ�KL�S»(UUHW\YUH�P�KLS�+OH\SHNPYP�
,SZ�THQVYZ�WYVISLTLZ�MVYLU�LU�LS�WVW\�
SHY� JPYJ\P[� KL� [YLRRPUN� KL� S»(UUHW\YUH��
X\L�LU����V���� QVYUHKLZ� MH� SH�]VS[H�WLS�
vessant nord del massís tot pujant la vall 
del riu Marsyangdi i superant el coll del 
;OVY\UN�3H�KL�������TL[YLZ�P�X\L�IHP_H�
ÄUZ�H�1VTZVT��H�SH�]HSS�KLS�2HSP�.HUKHRP��

Fou a l’etapa del Thorung La, on la neu 
va atrapar més excursionistes, uns im�
mobilitzats per la neu i d’altres sorpresos 
per allaus de neu nova. Es dóna la casu�
alitat que també ara eren a la zona al�
guns catalans, la majoria membres de la 
selecció catalana d’esquí de muntanya, 
com ara la Mireia Miró, en Joan Cardo�
UH�V�LU�.LYHYK�.HYYL[H��,S�NY\W�]VSPH�MLY�
S»HZJLUZ� HS� +OH\SHNPYP��� ������� TL[YLZ��
HTI�LZX\xZ�WLY~�]HU�H[\YHY�LS�WYVQLJ[L�
WLY�SH�JH[nZ[YVML�]PZJ\KH�P�WLY�SLZ�JVU[P�
nues males previsions de temps.
Per posar un exemple de la quantitat de 
gent que es mou per la zona només el 
����� ]HU� WHZZHY� WLY� HSSn� \ULZ�  ������
WLYZVULZ�ZLNVUZ�PUMVYTH�LS�7YVQLJ[L�KL�
*VUZLY]HJP}� KL� S»nYLH� KL� S»(UUHW\YUH��
,U�HX\LZ[H�nYLH�Z»OHU�YLZJH[H[�\UZ�����
LZ[YHUNLYZ�K\YHU[�S»VJ[\IYL����KLSZ�X\HSZ�
de l’estat espanyol que es trobaven a la 
aVUH�KLS�SSHJ�;PSPJOV���� ���TL[YLZ���
(SN\ULZ�]L\Z�KL�WLYZVULZ�X\L�OHU�[VY�
UH[� MH� WVJ� KL� SH� aVUH� KLZ[HX\LU� X\L�
LSZ�H]PZVZ�TL[LVYVS~NPJZ�UV�]HU�HYYPIHY�
HTI�Z\ÄJPLU[�WYLJPZP}�

Pasqual Garriga

Anapurna III



Entrega per als socis i subscriptors en el número 384 de gener-febrer 
2015, i disponible en llibreries i a les entitats UEC.

Les millors imatges de muntanya i les 
dates més importants de l’alpinisme. Ja teniu 

disponible el calendari 2015 per només9
euros!
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Anoia
��Horari!���H���OVYLZ�
��Desnivell!�����T�
��+PÄJ\S[H[!�S»VYPLU[HJP}�UV�tZ�MnJPS��JHS�K\Y�LS�THWH�
��Època: tot l’any, cal evitar els mesos d’estiu per la calor.
��*HY[VNYHÄH: Serra de Miralles��,ZJ���!��������,K��7PVSL[�
��)PISPVNYHÄH: L’Alt Gaià, entre la Segarra i El Camp, 
K»0NUHZP�7SHUHZ�KL�4HY[x��*VSÇSLJJP}�(aPT\[�U�T�����*VZZL�
tània Edicions.
��Accés!�KLZ�K»0N\HSHKH�WYLULT�SH�JHYYL[LYH�*����JHW�H�
:HU[H�4HYNHYPKH�KL�4VU[I\P�P�ZLN\PT�ÄUZ�H�HYYPIHY�HS�KPZZL�
TPUH[�[LYTL�KL�4PYHSSLZ��(����X\PS~TL[YLZ�K»0N\HSHKH�[YVILT�
LS�YLZ[H\YHU[�THZPH�JH�S»,ZJVSn��+VZ�X\PS~TL[YLZ�TtZ�
LUKH]HU[�OP�OH�\UH�JY\{SSH�KL�WPZ[LZ�VU��H�SH�KYL[H��Z»HSsH�
S»HQ\U[HTLU[�KL�4PYHSSLZ��:P�[YLUX\LT�H�S»LZX\LYYH�LU�����T�
arribem al nucli de Sant Romà de Miralles, quatre cases al 
voltant d’una església amb una gran espadanya on deixem 
el cotxe. També hi podem pujar des del Penedès passant 
WLY�SH�3SHJ\UH�V�KLZ�KL�=HSSZ�WLY�SH�*����
��Descripció: La vall de Miralles és un altiplà tancat al sud 
per la serra de Fontpregona i al nord per la serra de Miralles, 
continuació de la serra de Queralt. De Sant Romà tornem a 
la carretera i passant davant de l’ajuntament seguim la pista 
JPTLU[HKH� ÄUZ� H� THZ� 9L[V\�� (SSx� WYLULT� \UH� WPZ[H� H� Tn�

Ripollès
��Horari!���H���OVYLZ�
��Desnivell!�����T�
��+PÄJ\S[H[!�P[PULYHYP�\UH�TPJH�SSHYN��HTI�\UH�WL[P[H�KPÄJ\S[H[�
arribant al coll de Pal. Perdedor si hi hagués boira.
��Material: raquetes, pals i com sempre que anem a la neu 
WHSH��(9=(�P�ZVUKH�
��Època!�ZLNVUZ�SH�X\HU[P[H[�KL�UL\��KL�KLZLTIYL�H�THYs�
��*HY[VNYHÄH: Taga�,ZJ���!�������,K��(SWPUH�
��)PISPVNYHÄH: Raquetas por el Pirineo Oriental de Carles Gel. 
Ed. Desnivel. 
��Accés: el punt de partida és el mateix que per anar al 
;HNH��+L�9PILZ�KL�-YLZLY�HULT�H�7HYKPULZ�WLY�SH�.0=�������
Travessem Pardines i sortim en direcció l’església de Santa 
Magdalena. La pujada pel cantó obac a l’església pot presen�
tar algun tram gelat, precaució!
��Descripció: Sortim de l’aparcament en direcció est passant 
WLS�KH]HU[�KL�SH�MHU[nZ[PJH�LZNStZPH�YVTnUPJH�KL�:HU[H�4HN�
dalena i per la masia de Can Roca. Passat aquest mas trenca�
YxLT�HS�Z\K�ZP�HUtZZPT�HS�;HNH��WLY~�UVZHS[YLZ�JVU[PU\LT�TtZ�
H�S»LZ[�ZLN\PU[�SH�WPZ[H�X\L�YLT\U[H�HTI�MVY[�WLUKLU[�LS�:LYYH[�
5LNYL��;V[�W\QHU[�MLT�JHW�HS�*VSSL[�KL�7\PSSHUNVY[�H�������T�
�� O�H���O����TPU���+»HX\x�]LPLT�QH�S»nTWSPH�P�WLSHKH�KLWYLZZP}�
del Clot de les Torres que s’obre al nord del Puig Sestela i 

Pedra dels tres Bisbats (1.899 m)

La vall i la serra de Miralles (866 m)
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LZX\LYYH�X\L�LU�[YLZ�JLU[Z�TL[YLZ�TtZ�
LUSSn� K\� H� \UH� JY\{SSH� KL� WPZ[LZ�� /LT�
K»HUHY� H� S»LZX\LYYH� WLY~� KLZ]PHU[�UVZ�
cinc minuts a mà dreta tenim  un salt 
K»HPN\H�ILU�IVUPJ��LS�)HSs�KL�-VU[HUPSSLZ��
Podem baixar sota el cingle per un camí 
HYYHUQH[�VU�IYVSSH�\UH�MVU[�X\L�HSPTLU[H�
\UH� InZZPH� KL� WLKYH�� +LZMLT� LS� JHTx�
ÄUZ�HS�[YLUJHSS�P�ZLTWYL�WLY�WPZ[H�WHZZLT�
LS�JVSSL[�KL� SH�:HS]L� P�ZLN\PT�ÄUZ�H� SLZ�
*VSVTPULZ��\U�THZ�THQLZ[\}Z��(TI�\U�
ull al mapa seguim pista enllà, primer 
JHW� HS� UVYK�VLZ[� P� KLZWYtZ� LU� JSHYH�
direcció nord sempre dins d’un bosc de 
pins i encarant la carena de la serra de 
Miralles que queda davant nostre. Sota 
SH� JHYLUH� SH� WPZ[H� IPM\YJH� H� S»LZX\LYYH�
cap a Bellprat i a la dreta cap al collet 
KL� S»(N\SSH� .YVZZH�� � 3H� WPZ[H� WHZZH�
sota una torre d’alta tensió just abans 
K»LUÄSHY�ZL�HS� JVSS��(� S»LZX\LYYH�KLS� JVSS�
un senderó ens porta en pocs minuts al 
JPT�KLS�.YVU`�KL�4PYHSSLZ�KL�����T��iZ�
LS�W\U[�TtZ�HS[�KL�SH�ZLYYH� P�WLY�HP_~�OP�
trobem un vèrtex geodèsic i un panell a 
mode de taula d’orientació. La vista se’n 
]H�ZLYYH�LUSSn�ÄUZ�H� SH�WSHUH�KL� S»(UVPH�
i Montserrat. Retornem al coll i pugem 
H�S»HS[YL�JVZ[H[�H�S»(N\SSH�.YVZZH��JPT�KL�
����T��W\U_LN\[�P�JHYHJ[LYxZ[PJ��JVYVUH[�
per un pessebre sota un gran pàmpol 

K»HJLY�JVSÇSVJH[�WLY� SH�<,*�K»0N\HSHKH��
Tornem al coll i baixem cap al nord 
primer i cap a l’est després per un camí 
L]PKLU[�HTI�THYX\LZ�KLS�.9�����:V[H�
LS�;\Y}�KL�SH�=PU`H�=LSSH�HIHUKVULT�LS�
GR, passem sota la línia d’alta tensió i 
WYLULT� SH� WPZ[H� X\L� LU� ���TPU\[Z� LUZ�
deixa a les ruïnes del castell de Miralles. 
Sota el castell trobem la bonica església 
romànica de Santa Maria de Miralles 
amb bancs on dinar. Deu minuts més 
LUKH]HU[� YL[YVILT� SH� *���� H�
S»HSsHKH�KLS�YLZ[H\YHU[�
ca l’Escolà. 

més enllà l’arrodonit cim del Pla de les 
Pasteres o Pedra dels Tres Bisbats, el 
UVZ[YL�VIQLJ[P\��+LS�*VSSL[� MLT�KYLJLYH�
cap al sud tallant els revolts de la pista 
X\L�]H�H�TVYPY�H�\UH�LKPÄJHJP}�H[\YVUH�
KH�H�SH�X\HS��UV�HYYPILT��(�WHY[PY�KL�SH�
JV[H�������T�HULT�KLJHU[HU[�UVZ�JHW�
a l’est per terreny planer i amb rierols 
X\L�IHP_LU�KL�K\LZ�MVU[Z��,S�JVSS�KL�7HS�
X\LKH� HTHNH[� WLY~� PU[\{T� VU� X\LKH� P�
]LPLT�X\L�OH\YLT�KL� MLY�\U� SSHYN�ÅHU�
X\LPN�HZJLUKLU[�WLY�ZP[\HY�UVZ�WLY�ZV�
bre la Costa de la Font de la Baga, l’únic 
pendent boscat de tot el vessant nord 
KL� SH�ZLYYH�*H]HSSLYH��-LU[�LS�ÅHUX\LPN�
intuïm que sota la neu hi corre un sen�
deró d’estiu. Ja prop del coll hem de su�
WLYHY�K\LZ� MVUKHSHKLZ�X\L�HJVZ[\TLU�
a acumular neu ventada. La segona 
K»LSSLZ�H�TtZ�LUZ�VISPNH�H�MLY�\UH�J\Y[H�
WLY~�MVY[H�IHP_HKH�P�HX\x�OP�WV[�OH]LY�\U�
petit risc d’allau a més de la incomoditat 
X\L�Z\WVZH�WHZZHY�OP�HTI�SLZ�YHX\L[LZ"�
HSLY[H���(YYPIH[Z�HS�*VSS�KL�7HS�H����� �T�
���O����TPU��]LPLT�LS�]LZZHU[�Z\K�KL�SH�
serra i la vall del Ter. D’aquí al cim no�

Seguint la carretera tornaríem al cotxe 
LU� ��� TPU�� 5VZHS[YLZ� WYVWVZLT� MLY�
una volta d’una hora i mitja per la plana 
seguint les pistes que enllacen masos i 
els molins de Baix, del Mig i de Dalt a la 
riera de Miralles. Del Molí de Dalt la pista 
WVY[H�LU����TPU��H�:HU[�9VTn��+LZ�KL�SH�
plana contemplem la serra de Miralles i 
els dos cims conquerits al matí.

Pasqual Garriga i Martí

XxxxxxxxLa vall i la serra de Miralles (866 m)

Pedra dels tres Bisbats (1.899 m)

TtZ�YLZ[LU�\UZ����TPU\[Z�KL�ZVZ[PUN\�
KH�W\QHKH�HYH�LU�KPYLJJP}�UVYK�LZ[�ÄUZ�
al punt culminant de la Pedra dels Tres 
)PZIH[Z� KL� ���  � T�� HZZLU`HSHKH� WLY�
\UH�ZLUaPSSH�Ä[H�KL�[LYTL����O���4tZ�LUSSn�
LUZ�X\LKH�SH�ILU�KLÄUPKH�SxUPH�KL�SH�:L�

rra Cavallera i no 
gaire lluny 
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(866 m) /ҋ$JXOOD
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0ROt�GHO�0LJ
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de Miralles
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&D�Oҋ(VFROà

P

LS�JPT�KLS�:LYYH[�KLSZ�,]HUNLSPZ�KL���� ��
T��9L[VYUHYLT�WLY�VU�OLT�]PUN\[�WLY~�
ZP�OV�WYLMLYPT�KLZ�KLS�JVSS�KL�7HS�WVKLT�
HUHY�H�IHP_HY�ZLN\PU[�LS�79�*��� �LU�KP�
recció nord per baixar pel dret al Pla de 
+HS[�KL�7~Y[VSLZ�P�WVKLY�YL[VYUHY�[V[�WHZ�
sant per sota de la Costa de la Font de la 
)HNH��L]P[HU[�HP_x�LS�ÅHUX\LPN�KL�S»HUHKH�

Pasqual Garriga i Martí
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novetatsnovetats editorials

Sant Llorenç del Munt-l’Obac i Montserrat
Autor: Víctor Ferrer Rico 
Presentat per Llibreria Horitzons.

:HU[�3SVYLUs�KLS�4\U[��S»6IHJ�P�4VU[ZLYYH[�[LULU�PU[LYLZZHU[Z�H]LUJZ�P�JV]LZ�L_JH]HKLZ�HS�
JVUNSVTLYH[��=xJ[VY�-LYYLY��KLS�.Y\W�KL�-V[VNYHÄH�P�,_WSVYHJP}�:\I[LYYnUPH�¸-SHZO)SHJR*VYI¹��
P�HTI�SH�JVSÇSHIVYHJP}�KL�SH�:LJJP}�K»0U]LZ[PNHJPVUZ�:\I[LYYnUPLZ�KLS�*LU[YL�,_J\YZPVUPZ[H�KL�
;LYYHZZH��OHU�YLHSP[aH[�MV[VNYHÄLZ�KL�SLZ�JV]LZ�P�H]LUJZ��(X\LZ[�]VS\T�[HTIt�JVU[t�\UH�]PZP}�
ZVIYL�SH�IPVKP]LYZP[H[��SH�OPKYVSVNPH��SH�NLVSVNPH��SH�[VWVNYHÄH�P�SH�MH\UH�P�]LNL[HJP}�KLS�THZZxZ�

Les muntanyes són la teva ment
Autor: Gary Snyder 
Tushita Edicions

Es tracta d’un conjunt de poemes que tenen a veure amb les muntanyes dels estats de 
>HZOPUN[VU�P�KL�*HSPM~YUPH��KL�SH�Tn�K»HX\LZ[�WVL[H�KL�SH�beat generation, coetani de 
Ginsberg i Kerouac, i introductor dels conceptes d’ecologisme, llibertat i vida salvatge; 
WLY~�[HTIt�KLS�I\KPZTL�P�KL�SLZ�[YHKPJPVUZ�HU[PN\LZ�KL�SLZ�J\S[\YLZ�PUKxNLULZ�(X\LZ[�SSPIYL�
tZ�\UH�[YPH�KL����WVLTLZ��LU�\UH�LKPJP}�IPSPUN�L�HUNSuZ�JH[HSn��P�KVZ�HZZHQVZ��VU�LS�UL_L�
JVT��KL�[V[H�S»VIYH�tZ�SH�T\U[HU`H��(TI�HX\LZ[H�LKPJP}�Z»LUJL[H�SH�UV]H�¸*VSÇSLJJP}�WHZ�
H�WHZ¹�KL�;\ZOP[H�,KPJPVUZ��Gary Snyder��:HU�-YHUJPZJV��� ����]H�[YLIHSSHY�LU�KP]LYZVZ�
VÄJPZ�HIHUZ�KL�KLKPJHY�ZL�H�SH�WVLZPH��]H�LZ[HY�MLU[�KL�N\HP[H�MVYLZ[HS��PZVSH[�K\YHU[�TLZVZ�
KHS[�KLS�ZL\�[\Y}�KL�:PLYYH�5L]HKH��*HSPM~YUPH��HTI�SH�UH[\YHSLZH�LZ[LZH�HSZ�ZL\Z�WL\Z��
Per tant, la seva poesia beu intensament del seu gran amor per les muntanyes, els 
animals salvatges, la natura i els paisatges encara verges del continent americà.

En aquest número us proposem que visiteu la Fira de la muntanya i del 
llibre del 14 al 16 de novembre de 2014. Podreu gaudir d’una dotzena de 

WYLZLU[HJPVUZ�IPISPVNYnÄX\LZ��5»OLT�[YPH[�[YLZ�KL�KPMLYLU[Z!

Agredolç
Autor: Roser Guix
Pagés Editors

Agredolç�tZ�\U�JVUQ\U[�K»VUaL�OPZ[~YPLZ�LU�SLZ�X\HSZ�SH�KVUH�[t�\U�WHWLY�WYPTVYKPHS��*VT�H�
TLZ[YLZZH�KL�JHZH��ZLTWYL�LZWLYHU[��MLU[�SS\T�P�MVJ��HTI�LS�WSH[�H�[H\SH�P�TPYHU[�LS�JLS�WLY�
endevinar quan arribarà la tempesta. Sempre a punt per acollir als seus, als necessitats… 
:LUZL�PKLU[P[H[�UV�OP�OH�WLYZVUH��7LY�HP_~�]HS�SH�WLUH�YLJVYKHY�SH�OPZ[~YPH�KL�JHKHZJ\U�KL�
UVZHS[YLZ��WLY�PUZPNUPÄJHU[�X\L�ZLTISP!�SH�THQVYKVTH��SH�[LP_PKVYH��SH�TVKPZ[H��LS�TLZ[YL��LS�
TL[NL��S»LZTVSL[¯�Z}U�\U�[YLZVY�X\L�JHS�WLYWL[\HY��(�Agredolç, l’autora vol reivindicar el 
paper de la pubilla en un àmbit rural dominat per l’home, l’hereu. Les narracions mostren 
també, la decadència de tot un món patriarcal que havia persistit durant moltes generacions 
P�X\L�]H�KLZHWHYuP_LY�KVUHU[�WHZ�HS�UV\�HNYV[\YPZTL�KLS�ZLNSL�??0��Roser Guix��6KuU��� �����
4LZ[YLZZH�KL�JHZH��[YLIHSSH�H�WHNuZ�P�]P\�H�5\UJHYNH��7LYHTVSH���3P�HNYHKH�SSLNPY�P�YLJVSSPY�
OPZ[~YPLZ�P�JVZ[\TZ�KL�S»nTIP[�Y\YHS��(\[VYH��[HTIt�KL�SH�UV]LSÇSH�Una dona del terròs.

La Redacció
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7LY�WHY[PJPWHY�LU�LS�JVUJ\YZ�UVTtZ�OL\�K»LU]PHY��HIHUZ�KLS����
KL�UV]LTIYL��SLZ�ZVS\JPVUZ�KL�JVT�H�TxUPT����TV[Z�LUJYL\H[Z�
H� S»HKYLsH� LSLJ[Y~UPJH� KLS� JVUJ\YZ!� concursionisme@

excursionisme.cat�PUKPJHU[�LS�]VZ[YL�UVT�P�[LSuMVU�KL�JVU[HJ[L��
5VTtZ�ZLYn�]nSPK�\U�JVYYL\�LSLJ[Y~UPJ�WLY�WHY[PJPWHU[��,U[YL�SLZ�
respostes correctes se sortejarà un lot de llibres de muntanya. 

En el proper número de la revista sortirà publicat les solucions 
P�LS�UVT�KLS�N\HU`HKVY��,S�N\HU`HKVY�KLS�JVUJ\YZPVUPZTL�����
KLKPJH[�H�SLZ�\UP[H[Z�KL�WHPZH[NL�KLÄUPKLZ�LU�LSZ�JH[nSLNZ�KLSZ�
plans territorials de Catalunya és Imma Muntadas��(�SH�WnNPUH�
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar 
les respostes a les preguntes dels números anteriors.

concursionismeconcursionisme

Solucions del Concursionisme 382: 1.�<YNLSSL[��2. Cadí, 3. Gavarres, 4.�3S\sHUuZ��5. Marina, 6. Terraprims, 7.�(UJVZH��
8. Guilleries, 9. Bonastre, 10. Llaberia, 11. Silenci, 12.�)HYY\MLTLZ��13. Baridà, 14. Òdena, 15. Tormo. 

La Cerdanya és una àmplia vall pirinenca situada al nord de Catalunya orientada d’est a oest. 
(KTPUPZ[YH[P]HTLU[�LZ�YLWHY[LP_�LU[YL�LSZ�LZ[H[Z�LZWHU`VS��)HP_H�*LYKHU`H��P�MYHUJuZ��(S[H�*LYKHU`H��
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1.�+PL[HYP�PUPJPH[�S»HU`������WLS�UV[HYP�KL�7\PNJLYKn�X\L�
]H�ZLY�JVU[PU\H[�WLSZ�ZLJYL[HYPZ�KLS�JVUZVSH[�ÄUZ�H�S»HU`�
� ����iZ�\U�]VS\T�THU\ZJYP[�LU�MVSP�KL�WLYNHTx�X\L�YLSH[H�
SH�JY~UPJH�JLYKHUH�HTI�LSZ�
ML[Z�OPZ[~YPJZ�K»PU[LYuZ��LSZ�
costums del cerimonial 
KLSZ�J~UZVSZ�P�
T\Z[HZZHMZ��L[J�

2.�(TI�HX\LZ[�[YHJ[H[�ZPNUH[�LS���� �
es va dividir la Cerdanya entre l’Estat 
LZWHU`VS�P�LS�MYHUJuZ�
3.�(TI�LSZ�ZL\Z��� ���T�tZ�SH�
muntanya més alta de tota la 
Cerdanya.
4.�(X\LZ[H�]PSH�tZ�SH�JHWP[HS�OPZ[~YPJH�
KL�SH�*LYKHU`H�P�VÄJPHSTLU[�KL�SH�
comarca actual.
5.�,U�HX\LZ[�T\UPJPWP�KL�S»(S[H�
*LYKHU`H�LZ�[YVIH�LS�MVYU�ZVSHY�
K»6KLSS}��\U�KLSZ�TtZ�NYHUZ�KLS�T}U�
6. Subcomarca de l’alta vall del Segre 
situada entre Sant Martí dels Castells, 
a l’est, i l’Estret de Mollet (el Pont 
KL�)HY���H�S»VLZ[��,Z[n�PU[LNYHKH�WLY�
T\UPJPWPZ�KL�SH�*LYKHU`H�P�S»(S[�<YNLSS�

7. Comarca natural de la Cerdanya amb personalitat 
OPZ[~YPJH�WY~WPH��MVYTHKH�WLSZ�T\UPJPWPZ�KL�)LSS]LY�KL�
Cerdanya, Prullans i Riu de Cerdanya. També s’anomena 
la Petita Cerdanya,
8. El túnel del Cadí travessa aquesta serra.
9. Població de la Cerdanya situada a la província de 
Lleida. Destaca en el seu terme el santuari de Santa 
Maria de Bastanist i el parc dels Búnquers.
10.�(X\LZ[�JVSS��HU[PNHTLU[�JVULN\[�JVT�H�JVSS�KL�
1HYK}��tZ�\U�WHZ�ZP[\H[�H����� �T�K»HS[P[\K�X\L�WVZH�LU�
comunicació les conques de la Tet i el Segre.
11. És el gran riu de la vall de la Cerdanya.
12.�(X\LZ[�JPT�KL��� ���T�ZP[\H[�LU[YL�SLZ�JVTHYX\LZ�
KL�S»(S[H�*LYKHU`H�P�LS�9PWVSSuZ�tZ��Q\U[HTLU[�HTI�LS�
*HYSP[��SH�T\U[HU`H�TtZ�HS[H�KLS�7PYPUL\�6YPLU[HS�
13. Foren un poble iber de la zona dels Pirineus que 
ocuparen l’actual Cerdanya, de la qual en deriva el nom 
i, en general, la vall del Segre. 
14.�iZ�\UH�ZLYYH�X\L�Z»LZ[tU�LU�KPYLJJP}�VLZ[�LZ[�HS�SSHYN�
KL����X\PS~TL[YLZ��KLZ�KLS�*HW�KL�SH�-LZH�ÄUZ��HS�JVSS�KL�
;HUJHSHWVY[H��:LWHYH�SH�=HSS�KL�SH�=HUZH�P�S»HS[�)LYN\LKn�
KL�S»<YNLSSL[�P�LS�)HYPKn�
15. Municipi que té la particularitat de ser un 
LUJSH]HTLU[�JH[HSn�KPUZ�KLS�[LYYP[VYP�KL�-YHUsH��JVT�H�
conseqüència dels termes del Tractat dels Pirineus.
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