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Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Btt i Excursionisme

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

Refugi MAS DEL TRONC 

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

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, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

872 007 022 - 680 178 940  
www.refugipuigcercos.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès,  

entre l’Hostalet i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

editorial

Fe d’errades
A la pàgina 38 del número 401 els mapes de les ressenyes estan intercanviats.

La nova seu de la UEC de 
Barcelona ja té un any

Comencem el 2018 molt contents perquè la nova seu de la UEC de Barcelona celebra el seu primer 
any de vida. La nova ubicació és al carrer Rocafort número 7 de Barcelona i creix també gràcies al bon 
veïnatge i a la participació de la UEC dins de la fundació de la federació d’entitats de Calàbria66: un 
espai veïnal, autogestionat, on es realitzen conferències i projeccions entre altres activitats. A la nova 
seu del carrer Rocafort compartim espais i activitats amb l’ONG De Veí a Veí. 

I una de les activitats que més èxit ha tingut són les projeccions de cinema i documentals de muntanya 
que es realitzen els dimarts a les 20:30 h a l’auditori de Calàbria66. L’entrada és gratuïta si es porta 
un pot de llet per a l’ONG De Veí a Veí. Volem destacar per exemple la projecció de l’Expedició al 
Solkhumbu de Roger Cararach que es va emetre dimecres 29 de novembre. Precisament, Cararach 
és l’autor de l’article central i de la portada d’aquest número de la revista Excursionisme. Apunteu 
les properes dates i ja us anirem informant dels paisatges i paradisos que reviurem en les properes 
projeccions: 30 de gener, 27 de febrer, 20 de març, 24 d’abril, 29 de maig i 26 de juny.

Encetem el 2018 amb bona salut i imatges de cinema a la nostra revista i és que estem molt agraïts 
per  totes les col·laboracions que podreu llegir en aquest número. D’entrada, La via Tambo, Churros 
y Amigos al Jirishanka de Roger Cararach en què ens caurà la baba de tanta bellesa paisatgística. 
Capítol a banda és el nivell d’escalada de la cordada protagonista. També comptem amb una activitat 
de neu molt adient per aquestes dates que ens explica en Carles Gel amb el seu Alpinisme a l’Stelvio; 
un meravellós racó dels Alps. En Carles Udina s’endinsa de nou en el Camí del Neolític, però ens 
parla també de les pistes d’esquí de la zona de Sant Joan de l’Erm i també de la guerra civil. Amb en 
Joan Guasch caminarem per paratges menys freds, tot fent un Periple per la serra de Guara: Balced 
i Mascún. I acabarem amb un joc de taula, Riski Lavango, que Luís Cobo ha ideat per explicar a la 
canalla els perills de les allaus. 

Bon any a tothom!

5
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Alpinisme a l’Stelvio; 
un meravellós racó dels Alps

Text i fotografies de Carles Gel

El Passo dello Stelvio és una de les contrades de més anomenada dels Alps. Si més no, des 

de fa diverses dècades, el Giro d’Itàlia hi ha contribuït moltíssim, l’ha posat al mapa i l’ha fet 

mundialment famós. L’Stelvio significa per a un ciclista el que l’Everest és per a un alpinista.

Però el que molts desconeixen, és que 
als voltants d’aquest mític pas hi ha 
un món d’alta muntanya veritable-

ment impressionant, on les grans glaceres 
conviuen amb una harmonia total amb 
les muntanyes de més de tres mil metres, 
i crestes esmolades, un espectacle de cims 
presidit per la salvatge silueta de l’Ortler 
(3.906 m), la muntanya més alta del Tirol 
del Sud (Südtirol). 
Amb aquest article us presentem algunes 
de les ascensions més fermes d’aquesta 
regió, un alpinisme que pot servir per a 
iniciar-se en l’alpinisme en aquesta boni-
ca part dels Alps Orientals, molt a prop de 
les Dolomites.

El mític Pas de l’Stelvio

El Passo dello Stelvio, de 2.758 metres 
d’altitud, és una de les grans i mítiques 
collades d’Europa. Separa la Llombardia 
del Tirol del Sud, i és troba a uns 50 me-
tres de Suïssa. És podria dir doncs, que 
aquest pas és troba a cavall de tres països: 
Itàlia, Südtirol i Suïssa. L’Stelvio (Stilfser 
Joch en alemany) és l’estrella dels ciclis-
tes i motoristes, i de finals de primavera 
fins al mes d’octubre, són milers i milers 
les persones que és veuen seduïdes per les 
dures rampes d’aquest port tan poc comú.
El vessant sud tirolès del pas és el que 
té la inclinació i les rampes més bèsties, 

mentre que el cantó llombard no és queda 
curt, però no és tan espectacular. Reconec 
que jo mateix en vaig quedar impressio-
nat la primera vegada que el vaig fer amb 
cotxe. 

Al Sud de l’Stelvio

En pocs mesos he pogut visitar dues ve-
gades el Passo dello Stelvio i n’he quedat 
meravellat. Al sud d’aquest pas s’estenen 
unes glaceres impressionants, elegants i 
seductores que faran somiar a tots aquells 
alpinistes que s’endinsin per aquest món 
de gel.

Massís de l’Ortler
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A continuació, repassarem una a una to-
tes les muntanyes que s’estenen a banda i 
banda d’aquesta gran glacera anomenada 
Ebenferner (Vedretta Piana).
El primer cim que trobarem queda a mà 
dreta i és l’únic que no toca la glacera. És 
tracta del Mt. Scorluzzo (3.095 m) i es pot 
pujar còmodament des de l’Stelvio, se-
guint primer una pista de terra, i després 
per un camí força ben marcat. Per a mi és 
un dels tres mils més fàcils i ràpids de fer 
dels Alps. Aprofitarem que som aquí per 
assolir el Piccolo Scorluzzo (2.995 m), si-
tuat a pocs minuts del cim principal.  
Deixant de banda el més fàcil, a partir 
d’aquí ens espera una bonica glacera. El 
Mt. Livrio (3.174 m) serà el següent objec-

La impressionant carretera que porta a l’Stelvio

Pas estret arribant a la glacera

Cristallo, un cim força estètic
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Espectacular panoràmica dels Alps a la tardor

Ascendint la Punta del Naso Esquerdes a prop del mont Livrio a la tardor

tiu, cim que podrem assolir en unes 2 ho-
res des del Passo dello Stelvio. L’ascensió 
és fàcil, però cal anar amb molta cura re-
muntant la suau glacera, doncs hi ha mol-
tes esquerdes i algunes són molt grans. El 
piolet, els grampons, la corda i el casc són 
imprescindibles!
Aquest és un tres mil també força ràpid 
però molt més interessant que l’Scorluzzo.
Des del cim del Livrio si observem en 
direcció sudoest descobrirem una cresta 
allargada i força uniforme coronada per 
dos cims: la Punta del Naso (3.272 m) i 
el Nagler o Cima del Chioco (3.259 m). El 
primer s’assoleix força ràpid i sense cap 
tipus de dificultat, mentre que per assolir 
el segon cim s’ha de seguir una cresta que 

presenta petites dificultats rocoses (IIº+).
Cal destacar que des d’aquests cims es 
gaudeix d’una panoràmica de primer or-
dre, destacant la mola impressionant i se-
ductora de l’Ortler (3.906 m), la muntanya 
més alta del Tirol del Sud, i que no fa mas-
ses dècades era el cim més alt d’Àustria.
Els cims que coronen la glacera pel sud 
són els més alts i impressionants, i com 
no, també els més difícils. 
Davant nostre destaca el Geister (3.467 m), 
muntanya molt fàcil fins als darrers cent 
metres de desnivell, on una dreta pala 
de neu, o pel contrari una dreta pendent 
de pedra i terra, ens portarà fins al cim 
d’aquesta bonica muntanya. 
Al sudoest del Geister s’aixeca una llarga 

i uniforme aresta que presenta diverses 
puntes molt atractives. Es tracta del Mt. 
Cristallo o Home Schneide (3.434 m), una 
estètica muntanya que viu entre glaceres. 
La seva ascensió no és difícil però cal por-
tar el material idoni i imprescindible.
Al sud del Geister i ben amagat per la 
seva piràmide s’aixeca la Punta del Cris-
tallo (3.450 m) i unes desenes de metres 
en direcció est hi trobarem la Punta Payer 
(3.446 m). Aquests són els cims més difí-
cils d’aquest indret.
Aquesta seria la història d’aquestes mun-
tanyes que coronen l’Stelvio pel sud, cims 
que es poden assolir tot l’any, i sempre 
amb grampons, sobre neu o glaç, i dins 
d’un ambient superb d’alta muntanya 
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MATERIAL IMPRESCINDIBLE

Piolet, bastons, grampons, 
corda, un parell de cargols, 
casc. També l’Arva, la 
sonda, la pala i els esquís 
de muntanya per quan 
està ben nevat i sense tant 
de gel.

CARTOGRAFIA

Ortles-Cevedale (1:25.000), 
Tabacco. (08).

CARLES GEL EXPEDICIONS

*Toubkal Express tot l’any (4 dies)

*TOP Atles 4.000 (Tots els quatre mils)

*Ararat amb esquís o a peu

*Pic Lenin (7.134 m), juliol i agost

*Ascensions clàssiques de les Dolomites

*Muztagh Ata (7.546 m) amb esquís, juliol i agost

  EXPES 2018

L’Ortler (3.906 m) la muntanya més alta del Tirol del Sud

Carles Gel | PAL, PRINCIPAT D’ANDORRA | Tel 0034 649188391 | E-Mail: carles_gel@hotmail.com

i amb unes vistes excepcionals en totes 
les direccions, i el que potser és més im-
portant: sense trobar la massificació que 
potser trobaríem en d’altres indrets de la 
serralada alpina.     
 

L’esquí de muntanya

Es tracta d’un lloc excel·lent per a la pràc-
tica de l’esquí de muntanya, i cims com 
el Mt. Livrio i la Punta del Naso, es poden 
fer sense massa dificultat. La cara Est del 

Mt. Scorluzzo no és massa gran, però 
té una pendent considerable. Per altra 
banda, el Geister o Punta degli Spiriti 
(3.467 m), només presenta com a difi-
cultat la dreta pala final, doncs la resta 
es tracta d’una excursió de poca dificul-
tat. Aquestes muntanyes són esquiables 
durant els dotze mesos de l’any, doncs el 
passat mes d’agost vaig fer una prime-
ra visita, i tot i les grans esquerdes, es 
podia esquiar perfectament i algunes de 
les pistes que hi ha damunt de la glacera 
estaven obertes. 
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Un camí, del neolític i l’edat mitjana, 
fins a la guerra civil (2a part)

Text de Carles Udina i Cobo 
fotografies de Carles Udina i Cobo, Jordi Pons i Bernat Gasull

No m’agrada escriure com tampoc 
llegir literatura. Només escric, el 
millor que sé, quan puc aportar 

alguna cosa. Per això em va resultar molt 
gratificant poder traslladar en el número 
379 de la revista Excursionisme testimo-
nis privilegiats de com es va viure en la 
vall pirinenca de Castellbò, durant més 
de mil anys, fins al 1950. El mateix em va 
passar en el número 401 publicat aquest 
desembre de 2017. On he pogut traslladar 
testimonis d’uns anys foscos, de guerra, 
una època encara silenciada i que també 
ha deixat petjada en el territori, tal com 
us intentaré seguir explicant en aquest 
número 402. 

Començo per l’Alfons Segalàs, que el 1986 
va tenir el coratge d’explicar les seves vi-
vències durant la guerra civil a Carnet 
d’un milicià-soldat, d’Editorial Pòrtic. 
Vaig conèixer Segalàs l’any 1966 al CEC 
quan jo era un vailet i començava a des-
puntar en esquí de fons i combinada nòr-
dica. Simplement ens creuàvem perquè 
ell era una de les “vaques sagrades”, però 
vaig tractar sovint amb el seu fill Lluís, 
que feia esquí alpí. Per això vaig viure de 
prop els inicis de l’estació de Llessui que va 
obrir el 1966 i va estar activa fins al 1987. 
Just al davant estava la Torreta de Rubió 
(2.440 m), mal anomenada Pic de l’Orri; 
avui hi ha dos grans repetidors. A partir 

de 1968 vaig freqüentar molt la zona per 
ser l’extrem a ponent i més elevat dels bos-
cos de Sant Joan de l’Erm. Avui també és 
el punt més alt de l’estació d’esquí alpí que 
el 1986 va obrir amb el nom de “Portainé”, 
actualment “Port-Ainé”, ubicada als Clots 
de Roní, al vessant nord de la Torreta.

La “Ruta dels bons” 

A diferència del que es feia llavors, que era 
buscar nous corredors de fons entre cor-
redors d’atletisme, ciclisme, natació o es-
calada, amb la promoció de l’esquí nòrdic 
vàrem pretendre crear molts nous practi-
cants, i d’entre aquests ja en sortirien els 

Sant Joan de l’Erm. Foto: B. Gasull
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que volguessin competir, i així poder seleccionar els millors. 
Com vàrem començar per esquiar a Sant Joan de l’Erm i a Cap de 
Rec (Lles), els col·legis de la Seu van ser el primer objectiu. Recor-
do bé en Josep Maria Llangort, l’alcalde de la Seu, desvivint-se 
amb mi per arrencar l’esquí escolar, amb vailets pujant a esquiar 
entre setmana com una assignatura més a partir de l’any 1971. I 
en Francesc Sala, alcalde de Montferrer-Castellbò, pendent que 
tot funcionés a Sant Joan, especialment la llavors rudimentària 
pista forestal d’accés. 

Els resultats van ser espectaculars molts pocs anys després, tan 
dels practicants d’esquí nòrdic a tota Catalunya, que arrenquen 
d’aquella promoció, com de corredors de fons d’alt nivell. El que 
interessa ara és que els més bons, a l’arribar les vacances de Set-
mana Santa, tenien com premi fer una espectacular ruta amb 
esquís. Per a mi encara ho era més perquè la nit abans agafàvem 
la moto de neu amb el Josep Giró, a vegades amb el Josep Ausàs, 
i marcàvem i fèiem el recorregut per l’endemà. Però nevat com 
estava, i amb lo bé que ho coneixíem, ho fèiem sense llum, només 
amb la llum de la lluna. Era una sensació indescriptible, algu-
na cosa així com travessar Lapònia al gener. Per això li he dit la 
“Ruta dels bons”, i perquè avui és una molt bona ruta de travessa 
amb esquís. Comença al Refugi de la Basseta (1.725 m), centre de 
l’estació de Sant Joan de l’Erm des del 1970 (la temporada 1968/ 
69 es va començar a la casa forestal de Pallerols) i es puja recta 
amunt pel Pujal Cervat, seguint per la carena del Serrat de la Cu-
lla fins a la Culla (1.930 m) i la Serra Seca (2.040 m). Al deixar el 
Pujal Cervat comença de cop la panoràmica vista sobre el Port 

del Comte, tot el Cadí, el Moixeró, la Tossa d’Alp i el Puigllaçan-
da, el Puigmal, els cims d’Aranser i Andorra. Actualment, tot 
aquest tram està trepitjat per l’estació d’esquí. Des de la Serra 
Seca es remunta per una ampla pista forestal fins a l’Eixida de 
Montenartró (2.190 m), un pla extraordinari que eixampla l’an-
terior vista a l’altra banda, al Saloria (2.789 m), el més alt de l’Alt 
Urgell, el Pic de Coma Pedrosa, el més alt d’Andorra (2.942 m), 

el Monteixo (2.905 m) i la Pica d’Estats (3.143 m), el punt més alt 
de Catalunya. Aquí ja només resta seguir la pista per l’ampla ca-
rena, cada vegada amb menys pins i que limita amb la part més 
alta de l’estació d’esquí alpí de “Port-Ainé”, fins arribar a la Tor-
reta (2.440 m), punt més alt de la ruta. La separació de la Torreta 
de Rubió de l’eix principal pirinenc li dona una perspectiva ex-
traordinària que afegeix tot el Boumort, la Serra del Montsec, la 

Amb la promoció de l’esquí nòrdic vàrem 

pretendre crear molts nous practicants, i d’entre 

aquests ja en sortirien els que volguessin 

competir, i així poder seleccionar els millors Els Clots de Roní el 25 de març del 1981. Al fons a la dreta, el 

Boumort i més al fons, el Montsec. Foto: Generalitat

Ruta dels bons (vermell); Camí Pedres d’Aulò - St Joan - Hospital 

militar de campanya (blau marí); Carretera accés a Port-Ainé (groc); 

Enllaç d’esquí Port-Ainé-St. Joan (verd). Plànol: ICGC 1/50.000

De dreta a esquerra, el Cadí, Moixeró, Puigllançada (2.409 m) i 

Tossa d’Alp (2.536 m), Puigmal (2.910 m) amb l’Alt Urgell i la baixa 

Cerdanya als seus peus. Foto: C. Udina, 28 desembre 1983

Pista del Gallfer al Llau dels Tarterals a l’Eixida de Montenartró 

(cota 2.100 m) amb la màquina eruga construïda ad hoc l’any 1976 

per marcar les pistes d’esquí nòrdic. Va ser la primera i única de 

construcció íntegrament nacional. Foto C. Udina. Desembre 1977
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Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part) 

Serra de Sant Gervàs, el Turbón, i els cims 
més alts del Parc Natural de Sant Mauri-
ci i de l’Alt Arán. I just al davant, com a 
tocar, tota l’antiga estació d’esquí alpí de 
Llessui, al peu de la imponent piràmide 
del Montsent de Pallars (2.883 m). A la 
Torreta s’iniciava la part més estimulant 
de la jornada, baixar més de 400 metres 
de desnivell per tota l’actual estació de 
“Port-Ainé”, el que sempre s’ha dit Clots 
de Roní. Era un plaer fer wedeln amb els 
esquís de fons per una neu pols enveja-
ble. Aquest és el problema, avui, amb les 
pistes fortament trepitjades pels esquís 
alpins, els esquís de fons sense cantells, 
són incontrolables. Hi ha l’opció de bai-
xar per la pista que, serpentejant, recorre 
de dalt a baix els Clots, i que mai supera 
el 10% de pendent. Però l’òptim és anar 
amb esquís de telemarc amb escates que 
en aquest tram afegeix el plus d’aquesta 
tècnica encisadora i no molesten gens en 
la resta. Els esquís d’alta muntanya no els 
trobo gens adients, massa lents per les 
pells de foca per a una excursió tan suau 
llevat només aquest tram de descens dels 
Clots de Roní.
Baixàvem fins a la cota 2.010 m dels Clots, 
una mica més amunt d’on avui comença 
el remuntador principal de “Port-Ainé” 
amb l’Hotel (1.950 m). Dels 2.010 m re-
muntàvem 90 metres fins a la cota 2.100 
m per la pista que recorre tot l’obac de 
l’Eixida, baixant a continuació fins a la 
Culla a 1.930 m. Avui aquest tram no està 
trepitjat per la màquina de Sant Joan, pel 
Gall Fer, a qui no convenia el soroll de la 

màquina ni el pas d’alguns esquiadors 
sorollosos. Però lliscant en silenci, no hi 
ha cap impediment per passar.  La baixa-
da des de la Culla a la Basseta s’havia de 
fer pel Pujal Cervat per on havíem pujat, 
però avui també es pot fer per les pistes de 
l’obac de l’estació (l’Esclada, Artics, “Dia-
gonal”,...) tal com està al plànol adjunt de 
la ruta.  Raquetes? Sí, és clar, però en el 
meu cas mai han estat sant de la meva de-
voció. I cal pensar que són 22 km. Els des-
nivells totals, 810 metres. Una esquiada 
inoblidable i assequible amb bon temps. 
Amb mal temps (boira, vent,...) és im-

prescindible portar la ruta en GPS degut 
a les zones ermes i de carena, si bé sense 
vistes, la ruta perd el seu major interès. 

Llessui 

Des de la Torreta m’era inevitable pensar 
cada vegada que hi pujava, per què l’Al-
fons havia fet l’estació de Llessui quan 
davant per davant tenia els Clots de Roní 
amb una innivació envejable i protegits 
del vent. Més perquè ell era de Llavorsí on 
encara hi viu part de la família i encara és 
més a prop que Llessui, que està per sobre 
de Sort. 

La meva pregunta va ser resolta molts 
anys després, quan només fa dos anys vaig 
anar lligant caps sobre el tema de la guer-
ra civil. L’Alfons, com en Miquel Ojeda, va 
transitar sovint fins a les Pedres d’Aulò 
(1.780 m), on hi havia el gruix del front 
militar i el gruix dels morts. Les Pedres 
són un mirador privilegiat del tram de la 
Noguera pallaresa entre Rialp i Llavorsí, 
que donava pas cap a França i Andorra, 

Les Pedres són un mirador 

privilegiat del tram de la 

Noguera pallaresa entre Rialp i 

Llavorsí, que donava pas cap a 

França i Andorra, d’aquí el seu 

màxim interès estratègic a la 

guerra civil

Portades dels volums 1 i 6 del treball de la Generalitat del 1983 (C. Udina et al.)

En primer terme, el Prat Muntaner i la Serra Seca, amb pistes d’esquí nòrdic marcades des 

de la Basseta. Al mig, la Torreta i, al davant, les dues Comes de Rubió amb la seva base a 

1.880 m. “Port-Ainé” queda al darrere. En darrer terme, a l’esquerra Llessui (amb menys 

neu) presidit pel Montsent de Pallars i el Montoroio. Foto: C. Udina, 28 desembre 1983
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d’aquí el seu màxim interès estratègic a la guerra civil. Les Pe-
dres també estan sota mateix de la Torreta i igualment davant de 
la muntanya de Llessui. 

L’Alfons la deuria veure blanca i lluenta amb un desnivell de 
1.000 metres (els Altars 2.450 - Llessui 1.450) per baixar-ho 
d’una tacada i, sobretot, sense un sol arbre que tallar! Passada la 
guerra, m’imagino que va fer l’estació d’esquí per fer el descens 
que tantes vegades havia somiat i mai havia pogut fer perquè 
aquesta banda estava a l’abast dels trets dels “nacionals”. “Los 
árboles no dejan ver el bosque (ni esquiar)”, els pins de l’obac dels 
boscos de Sant Joan, no li deixaven veure el que tenia a sobre ma-
teix. El problema va ser que ell veia aquell immens prat tot blanc, 
perquè era obac, però el gruix de neu era mínim: la convexitat 
del terreny, tot el contrari d’un clot, feia que el vent, el torb, s’em-
portés tota la neu. Així vaig entendre molts anys després perquè 
l’Alfons havia fet Llessui. L’estació va haver de tancar definitiva-
ment el 1987, per tenir “Portainé” a tocar, recentment oberta. A 
Llessui, l’única àrea d’esquí alpí que en aquells anys hauria estat 
viable i amb futur, i molt, és a sobre de les bordes de Llessui, als 
plans dels Mollons a la cota 2.000 m del barranc de Berasti. És 
arrecerada, molt gran, amb cims com el Montorroio (2.861 m, a 
tocar del Montsent de Pallars), i connectada amb la part alta de 
“SuperEspot” per la Pala de Sudorn i amb l’Estany Gento (a la 

Vall Fosca) per la Collada de la Coma d’Espòs. Un triple domini 
esquiable d’interès molt més que notable. 
Fa anys, en quatre números de la revista Muntanya (números 
851 febrer del 2004 al 854 agost del mateix any), vaig plantejar 
un estratègic ferrocarril de muntanya de 101 quilòmetres amb 
la tercera part (33.4 km) de túnels. Anava des de la Pobla de Se-
gur, on ja arriba el ferrocarril, fins al Pont de Suert, per la vall 
Fosca (Estany Gento, Filià), Manyanet, l’actual estació alpina de 
Boí-Taüll, el Parc nacional d’Aigües Tortes i el fons de la vall de 

La Torreta de Rubió (2.440 m). A l’esquerra, les Comes de Rubió. 

A la dreta, els Clots de Roní. Al mig l’ampla carena per on es 

puja des de l’Eixida de Montenartrò en la “Ruta dels bons”. Per 

l’extracció de fusta feta sobre d’ella, a sota es veu la pista del 

Gallfer. Foto: C. Udina, 28 desembre 1983

El ferrocarril hauria evitat desgràcies com 

la d’Espui, les especulacions immobiliàries 

en general

Fotografia de Sant Joan de l’Erm vell
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Bohí amb tot el romànic, permetent una 
planificació viable i respectuosa de tots 
aquests extraordinaris recursos per a les 
tres comarques: Pallars Jussà, Pallars 
sobirà i Alta Ribagorça. El ferrocarril 
hauria evitat desgracies com la d’Es-
pui, les especulacions immobiliàries en 
general i l’impacte s’hauria concentrat 
en els més de 40 pobles que recorria i 
servia, i que avui estan mig despoblats, 
i més especialment en els nuclis prin-
cipals de Tremp, la Pobla, Vilaller i el 
Pont. És el model “suís” (i austríac) que 
fins i tot van adoptar els Alps france-
sos ja fa molts anys. El que he explicat 
breument de Llessui es detallava en el 
número 852 d’abril. Com anècdota i tot 
a l’inrevés del que hauria calgut, la seva 
difusió a la premsa va ser censurada per 
les pressions d’un conseller del llavors 
govern tripartit.

“Port-Ainé” 

Hi ha més anècdotes que em resulta ine-
vitable afegir. L’any 1983 per un encàrrec 
de la Generalitat sobre les potencialitats 
de la zona de Sant Joan de l’Erm i de 
l’esquí nòrdic en general, no vaig poder 
evitar analitzar també aquestes poten-
cialitats alpines, que pocs anys més tard 
van donar pas a l’iniciativa de “Portai-
né”, oberta el 1986. El treball incloïa un 
detallat mapa de la duració de la neu, 
tan per la zona nòrdica de llevant, com 
a ponent, l’alpina dels Clots, sobre Rialp. 
En el número 370 d’aquesta revista, vaig 

Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part) 

exposar els estudis d’innivació que vaig fer 
de jove als Pirineus, els únics que s’han fet 
al respecte i que avui, a més, permeten se-
guir els efectes del canvi climàtic en la in-
nivació. A la pàgina 16 figura aquest mapa 
com a exemple, fins i tot amb les congestes 
que llavors es feien. L’anècdota és que per a 
justificar la inversió, més pels problemes de 
neu de Llessui, els promotors de “Portainé” 
argumentaven i publicaven tota la informa-
ció tècnica del meu treball del 1983, això sí, 
com a seva, sense dir l’origen ni l’autoria.... 
Entre molts altres criteris, el treball també 
plantejava una xarxa de remuntadors des-
doblats entre els Clots de Roní, l’estació ac-

tual de “Port Ainé”, i les Comes de Rubió 
a llevant, també protegides del vent i amb 
bona innivació. Era important no només 
per gairebé doblar l’àrea esquiable sinó, 
sobretot, perquè la base de les Comes de 
Rubió és a la cota 1.880 m (560 metres de 
desnivell des de la Torreta), prop de la casa 
forestal de Rubió (1.958 m), a tocar del Port 
del Cantó, a 4 km de la carretera Seu - Sort. 
És a dir, directament accessible des de la 
carretera d’Andorra, fent tres quarts d’ho-
ra més ràpid l’accés a l’estació de “Port-

Ainé” des de Barcelona. I gairebé el mateix 
des de Tarragona. I molt més ràpidament 
que les estacions d’esquí d’Andorra (Vall 
Nord). 
Hauria estat un important paràmetre pel 
posicionament, en competència amb les 
altres estacions. Amb el disseny actual, els 
esquiadors de “Port-Ainé”, gairebé només 
són de Lleida, un domini de possibles usu-
aris molt restringit i amb la competència 
de Boí-Taüll i “Baqueira-Beret” molt més 
grans i ben equipades. La inexistència de 
planificació territorial de la Generalitat i 
les visions estretes i localistes, van portar 
a l’absurd disseny final al qual cal afegir el 

Amb el disseny actual, els 

esquiadors de “Port-Ainé”, 

gairebé només són de Lleida, 

un domini de possibles 

usuaris molt restringit i amb 

la competència de Boí-Taüll i 

“Baqueira-Beret” 

Els Clots de Roní abans de la construcció de “Portainé”. En primer terme, la problemàtica 

carretera encara en construcció, arribant al barranc de Portainé a la cota 1.445 m. A la dreta, 

el punxegut Serrat de les Pedres d’Aulò, amb l’accés actual des del revolt cota 1.810 de la 

carretera. Foto: C. Udina, 5 maig 1983

L’Enric Guilló, de Canturri, amb cursetistes 

els anys 70’ al coll de Leix, a tocar de 

l’Hospital militar.  Foto: J. Pons

L’autor marcant pistes amb la moto 

de neu. 1971.  Foto: J. Pons
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de la problemàtica carretera d’accés. L’his-
tòric “Premi Gordo” de Nadal del 2004 a 
Sort, precedit per una part del “Premi Gor-
do” del 2003, va omplir de milions la vall. 
Milions què, en bona part, van anar cega-
ment a “Portainé”. Però en lloc de redreçar 
el que clarament havia estat un error, la 
cobdícia, la corrupció i la manca de plani-
ficació van ensorrar definitivament l’esta-
ció, avui de titularitat pública. Fins i tot, 
fa uns mesos, parlant amb un representant 
polític de l’administració local, es negava 
a entendre les avantatges de tot tipus que 
hauria suposat el desdoblament de l’esta-
ció per les Comes de Rubió, cap al Cantó. I 
les Comes, amb el binomi nòrdic-alpí.

La connexió Sant Joan de 

l’Erm - “Port-Ainé” 

L’interlocutor anterior només va estar 
d’acord en que és ridícula la inexistència 
d’un enllaç suau per a l’esquí nòrdic entre 
“Port-Ainé” i Sant Joan de l’Erm. Només 
cal obrir uns trams de pistes forestals d’un 
total de 5 km, polivalents per a la silvicul-
tura i la protecció d’incendis, que diversi-
ficaria notablement l’oferta turística de la 
primera, un altra paràmetre important del 
“posicionament”. La distància són 9 km, 
però ben dissenyat és possible aprofitar 4 
km de pistes ja existents. La connexió per 
la pista de l’Eixida de Montenartró comen-
tada en la “Ruta dels bons”, té el problema 
de remuntar sobtadament 150 metres, des 
de la cota 1.950 m del aparcament i l’hotel, 
fins a la 2.100 m, i en un recorregut exigent 
en les dues direccions. Al contrari, l’enllaç 
comentat baixa suaument i contínuament 

a Sant Joan (1.950 -1.725 =225 metres de 
desnivell en 9 km), apte per a tothom en 
les dues direccions. I el seu cost, totalment 
menyspreable a preu real. 
Fa molts decennis que a l’estranger no 
s’entén una estació d’esquí alpí sense pistes 
d’esquí nòrdic, o una d’esquí nòrdic sense, 
ni que sigui, algun petit teleesquí per òb-
via diversificació de l’oferta. Però l’enllaç 
segueix per fer. Pitjor, segueix per plante-
jar-se seriosament prop de 50 anys després 

El treball del 1983 plantejava 

una suggestiva i econòmica 

xarxa de 8 estacions d’esquí 

nòrdic connectades, accessible 

per carretera des de valls i 

pobles del Pallars i l’Alt Urgell

L’Ermita nova de Sant Joan, a la Basseta.  Foto: B. Gasull

Runes del que queda de l’Ermita i el Santuari original, visible a la foto històrica precedent.  

Foto: B. Gasull

Els dos repetidors a la cota 2440 m, que han substituït l’antiga “Torreta de Rubió”.  

Foto: B. Gasull
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de la descoberta de Sant Joan de l’Erm; 
34 anys després del treball del 1983 i 31 
anys després de la posta en marxa de 
“Portainé”. El treball del 1983 planteja-
va una suggestiva i econòmica xarxa de 
8 estacions d’esquí nòrdic connectades, 
accessible per carretera des de diverses 
valls i pobles del Pallars i l’Alt Urgell: 
la casa forestal de Pallerols, la Basseta, 
el Port del Cantó, el refugi de les Comes 
de Rubió, “Port-Ainé”, Romadriu - Sant 
Joan vell, el refugi del Ras de Conques 
(Ars), les bordes de Civís,... un veritable 
paradís de l’esquí nòrdic i a l’estiu del 
ciclisme de muntanya i l’excursionisme 
familiar. El què comentava al número 
372 sobre el “Regional planning” de la 
Generalitat republicana, que encara no 
s’ha sabut recuperar perquè avui ni tan 
sols s’entén.

El camí militar, coll de 

Leix - Sant Joan de l’Erm 

- Pedres d’Aulò

La connexió anterior no és l’itinerari de 
la Guerra civil, que tampoc passava exac-
tament per la Basseta. De l’Hospital mili-

tar de campanya al coll de Leix (1.700 m) 
fins a les Pedres d’Aulò (1.740 m) hi ha 
uns 15 km gairebé plans. Els primers 12 
km eren exactament per les pistes actu-
alment existents: coll de Leix, Pujal Cer-
vat (1.780 m), Sant Joan vell (1.705 m), 

Bosc de la Pega, Planell del Roi (1.600 m). 
Aquí, just a l’arribar a la carretera d’ac-
cés a “Port-Ainé”, es perd el camí històric 
de la guerra civil, que caldria recuperar. 
L’avantatge és que la carretera va pel ma-
teix lloc els restants 3 km, pujant fins al 

Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part) 

Els suaus lloms dels boscos de Sant Joan de l’Erm, esqueixats per les dues línies elèctri-

ques d’alta tensió. El coll de Leix (1), l’Hospital militar de campanya (2), les trinxeres (3), 

la casa forestal del Pallerols (4). Foto: C. Udina, 28 desembre 1983

Els boscos de Sant Joan de l’Erm”.  Foto: B. Gasull
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revolt de la cota 1.810 m, just a sobre de 
les Pedres. Així que, qualsevol que vol-
gués, pot fer aquest trajecte, així com el 
complet pujant des de Castellbò que tan-
tes vegades deurien haver fet l’Alfons i en 
Miquel. 

La guerra a la vall de 

Castellbò 

En el primer article sobre tot aquest 
camí entre l’Alt Urgell i el Pallars, per la 
vall de Castellbò i Sant Joan de l’Erm, el 
372 de gener febrer del 2013, em va ser 
inevitable parlar de la “padrina”, avia, 
besàvia i tataràvia dels Mitjana que 
viuen a Sant Andreu, i parlar dels seus 
miraculosos esmorzars. O més aviat, 
parlar de la seva bondat. Com ja queda 
lluny i avui només viuen els nets, ja puc 
explicar la història del Pepito de Santa 
Creu. Era, tot al contrari de la “Padrina”, 
un personatge molt malcarat, insolidari i 
enemistat amb tothom. Poc després de la 
guerra civil un dia es va cremar un paller 
d’Eres. M’ho va explicar en Josep Fusté 

de cal Fuster (veure els números 379 i 
380), el que em va obrir la descoberta 
dels dos pobles de la Llacuna sobirana i 
jussana. Anys després, ja mort el Pepito, 
a la seva germana se li va escapar, sense 
voler, que havia estat el seu germà. El 
motiu: òbviament cap conegut. De més 
jove, durant la Guerra, en Pepito va veure 
un soldat que intentava collir patates 
a Santa Creu, enviat des de la Basseta 
pel seu Capità. El va amenaçar amb 
una escopeta, fent-lo fora. A l’arribar 
sense patates i explicar-ho, el Capità 
va enviar immediatament un piquet 
per detenir al Pepito i amb la intenció 
d’afusellar-lo. Com el comandament i 
les comunicacions estaven a cal Titarrò 
de Sant Andreu (veure fotos del número 
401), la “Padrina” ho va escoltar, i no va 
parar de pregar perquè no el matessin, 
amb la força que pot donar ser la seva 
cuinera, i arguments com que tenia 
un fill acabat de néixer. Finalment, la 
“Padrina” va aconseguir salvar-li la 
vida i que simplement l’engarjolessin 
indefinidament a la presó, que estava 

situada al petit Pla d’en Guillament, 
a la cota 1.890 m, sobre de la Basseta. 
Per això, passada la guerra va poder 
tenir un altra fill, que de gran, durant 
un hivern a primers dels 70’, va ser 
l’encarregat del refugi de la Basseta. 
Intentàvem implicar al màxim a la gent 
de la vall, com òbviament, fer esquiar a 
tota la canalla. Poc a poc, estirant de la 
llengua, han sortit molts més testimonis 
i anècdotes. Com el fill d’en Joan Roiger 
de cal François de Sant Andreu, que 
tenia localitzades algunes trinxeres del 
coll de Leix. I fins i tot un llenyataire de 
la Seu, que ho sabia del seu oncle ja mort, 
tallador com ell. Si a la vall de Castellbò 
durant més de mil anys res va canviar, la 
guerra va obrir un parèntesi que només 
s’ha començat a tancar 80 anys després. 
Però sempre, emergint la por de parlar en 
veu alta d’aquella generació. I fins i tot, 
de les següents. La por de ser denunciats, 
represaliats i engarjolats. Si més no, els 
testimonis d’aquests dos articles poden 
haver contribuït a recuperar una mica 
d’aquesta amagada memòria històrica.

Neu amuntegada a Sant Joan de l’Erm. Foto: B. Gasull
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La via Tambo, 
Churros y Amigos 

al Jirishanka
Primera repitició de la via Tambo, Churros y Amigos, situada a 

la cara Est de Jirishanka de la serralada del Huayhuash a Perú. 

Via de 1.000 m de desnivell 7ª A2 M4 i 95º i 

pràcticament desequipada.

Text de Roger Cararach
Fotografies de Roger Cararach, Iker Madoz i Marc Toralles
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Iker Madoz superant el sostre de gel per desmuntar-lo. Foto: Roger Cararach
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Tot va començar ara fa dos anys 
quan l’Unai Mendia ens va pro-
posar aquesta via a l’Iker i a mi. 

Aquell any tot i la intenció, degut a les le-
sions dels altres dos companys de cordada, 
finalment no vam poder anar-hi. Però tot i 
això la idea va quedar latent. 
Així va ser com la primavera del 2017 l’Iker 
Madoz, el Marc Toralles i jo vam començar 
a preparar l’expedició. El que vam fer va 
ser viatjar al Perú cadascú pel seu compte 
i aclimatar-nos per separat per tal de tro-
bar-nos directament a mitjans de juliol a 
Huaraz perfectament aclimatats i anar di-
rectament cap al nostre objectiu.
El 17 de juliol ens vam trobar els 3 per 
preparar el material necessari i fer cap al 
Camp Base. Fidels a la nostra filosofia vam 
plantejar l’ascensió en estil alpí amb el mí-
nim d’ajudes externes, prescindint de cui-
ners  i camps d’alçada.
En un parell de dies ja som al camp base i 
anem fins a peu de via per començar a es-
calar. Així, el mateix 19 iniciem el primer 
llarg amb la idea d’enfilar-nos ja cap amunt 
fins a acabar la via.
Malgrat les intencions, al començar a esca-
lar descobrim que les condicions de la pa-
ret no ens deixaran escalar tan ràpid com 
ens agradaria i tardem tot un dia per fer 
només un llarg. El motiu d’anar tan lents 
és que totes les fissures estan plenes de fang 
i s’han d’anar netejant poc a poc.
Així, fixem el primer llarg i dormim a peu 
de paret amb l’esperança que les condici-
ons amb l’alçada millorin. El dia següent 
descobrim que la feina de pujar tot el ma-
terial per la paret també ens resulta molt 
dura i que les condicions en el segon i tercer 
llarg no milloren. Així que, veient que en 
dos dies només hem fet tres llargs, decidim 
fixar-los i baixar al camp base a buscar més 
menjar.
Aprofitem la baixada per prendre’ns un dia 
sencer de descans i el 22 de juliol finalment 
remuntem les cordes fixes per situar-nos a 
la tercera reunió i començar l’escalada. Per 
sort a partir d’aquest punt la roca millora i 
desapareix el fang incrustat a les fissures i 
això ens permet escalar més ràpid i deixar 
la progressió artificial per anar en lliure.
El mateix 22 arribem a la reunió 9 després 
d’escalar llargs de fins a 7a desequipats a 
més 5.000 metres d’alçada. Allà passem 
el nostre primer bivac en aquesta paret en 
una lleixeta que ens deixa estirar-nos als 
tres.
El dia següent superant llargs de roca en-
tre 6b i 7a i trams de neu i gel verticals ens 

situem a la reunió 16 a 5.650 m. Aquest dia 
superem un dels llargs clau de la via amb 
un tram de 7a exposat seguit d’uns passos 
delicats amb artificial A2. 
Aquest segon bivac ja no és tan bo com 
l’anterior i en una estreta lleixa ens situem 
mig estirats per a passar la nit.
Per sort la paret és orientació Est i això fa 
que a l’hora de llevar-nos ens toqui el sol 
de ple i es faci menys dur sortir del sac. Un 
cop esmorzats escalem tres preciosos llargs 
de 6c que ens deixen a l’inici de la paret de 
gel. En aquest punt abandonem tot el ma-
terial específic de roca que recollirem a la 
baixada i ens equipem amb els grampons i 
piolets per continuar amunt. 

Dos llargs més tard acabem la via a l’alça-
da de 5.850 m. En aquest punt l’itinerari 
enllaça amb l’esperó nord i allà decidim 
instal·lar una petita tenda per passar-hi la 
tercera nit.
Com que encara tenim hores de llum apro-
fitem per fixar els següents metres d’es-
calada que ens han de portar cap al cim. 
Aquests metres superen un espectacular 
sostre de gel que el superem mitjançant 
l’escalada artificial i deixem la corda fixada 
per l’endemà al matí atacar el cim.
Durant la nit bufa molt de vent i a l’hora 
que ens volíem llevar decidim no fer-ho 
per les males condicions meteorològiques. 
Com que portem un telèfon satel·lital tru-

Sortint del camp base cap a la via. Foto: Marc Toralles

Marc Toralles muntant amb artificial el sostre de gel. Foto: Iker Madoz

La via Tambo, Churros y Amigos al Jirishanka 
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quem al nostre enllaç de Huaraz per saber 
si val la pena esperar un dia a la tenda que 
millori la situació. Malauradament ens 
donen una mala notícia. Els següents dies 
encara vindrà més vent. Així que, després 
de discutir-ho, decidim tornar a pujar per 
desmuntar les cordes fixes i rapelar sense 
la cirereta del pastís, el cim del Jirishan-
ka. Tot i això marxem amb la satisfacció 
d’haver acabat la via fent així la primera 
repetició.
Després de més de 20 ràpels arribem al peu 
de la paret i ja de nit baixem fins al camp 
base. Al matí següent, ja des de la segure-
tat del camp base, veiem la ventada que hi 
ha dalt dels cims i ens alegrem de la nostra 
decisió. Alhora ens plantegem esperar una 
mica per tornar-ho a intentar però al cap 
de 5 dies tenim el vol de tornada i no ens 
queda temps material. Així que decidim 
anar a fer unes cerveses al bar El Tambo 
per tal de celebrar la via.
Els tres estem molt contents de la repetició 
d’aquesta via oberta per Didier Jourdain i 
Aymeric Clouet i en destaquem l’estil amb 
només 12 pitons de material fixe en una 
escalada de més de 1.000 m de desnivell. 
Una via que no té cap expansió pròpia, tot 
i aprofitar dues reunions de la via dels ja-
ponesos i una reunió de la via dels italians. 
Aquesta última via la dels italians és tot el 
contrari de la repetida i està oberta a cop 
d’expansió amb una quantitat impressio-
nant de parabolts tant a les reunions com 
als llargs. Des del nostre punt de vista és 
una veritable aberració obrir una via com 
aquesta en una paret així. Tot i la retirada 
esperem tornar-hi un altre any per poder 
fer el cim d’aquesta espectacular munta-
nya.

L’Iker i el Marc al sostre de gel vist des de la tenda. Foto: Roger Cararach

Roger Cararach el tercer dia d’escalada. Foto: Marc TorallesPrimer bivac. Foto: Roger Cararach
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Periple per la serra de Guara: 
Balced i Mascún

Al nord-est de la ciutat d’Osca, entre els Pirineus més altívols i abruptes 

al nord i la vall de l’Ebre llunyana i boirosa al sud, s’alça transversalment 

la serra de Guara. El terreny càrstic amb predomini de la roca calcària va 

modelant pacientment un espectacular paisatge d’estranyes formes pètries 

en el qual abunden les dolines, balmes, avencs, pregons congostos, malls i 

galeries subterrànies.

Text i fotografies de Joan Guasch i Murtra

Quatre dies de final de setembre 
em semblen idonis per fer un 
recorregut per la serra de Gua-

ra, de la qual gairebé sempre passem 
de llarg. És fàcil trobar ressenyes d’ex-
cursions d’un sol dia, però hi ha molt 
poca informació de rutes llargues per 
fer a peu, probablement per causa de la 

falta d’allotjaments. Per aquest motiu, el 
plantejament és o bé fer el recorregut tal 
com si fos una cursa a fi de poder arribar 
al vespre on són els allotjaments -no ve 
gens de gust!- o bé fer el recorregut amb 
calma i contemplació, i amb la possibili-
tat de prendre decisions no previstes, a 
canvi d’anar carregat amb tot el necessa-

ri per  ser autosuficient. Aquesta ha estat 
l’opció escollida. Així que traço sobre el 
mapa una ruta que, partint d’Alquézar, 
em portarà des del vessant sud al vessant 
nord; per retornar per un altre lloc. La 
meva idea és fer un recorregut al tom-
bant dels dos congostos més emblemà-
tics: Balced i Mascún. 
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Arribo a Alquézar abans del migdia, 
de manera que tinc temps per a tombar 
una mica pel poble i fer l’excursió de 
dues hores per les passarel·les del Vero. 
Alquézar és una vila molt turística situ-
ada al vessant sud de la serra de Guara i 
envoltada per un bell paratge natural. El 
poble és un autèntic laberint medieval 
de carrers estrets i cases de pedra. Fou 
declarat Conjunt Històric Artístic per la 
Unesco l’any 1982. 
Elevat sobre una penya hi ha, emmu-
rallat, el Castell-Col·legiata de Santa 
Maria la Mayor, declarat Monument 
Nacional l’any 1931. Té un bonic claus-
tre de capitells romànics i un destacable 
retaule d’estil barroc; és el monument 
més visitat de la comarca del Somonta-
no. M’hostatjo a l’Escuela Refugio Al-
quézar, on les instal·lacions són magní-
fiques. Tot prenent una cervesa, repasso 
la ruta que em proposo dur a terme 
sobre el mapa de l’Ultra Trail Guara 
Somontano amb què m’ha obsequiat la 
noia de la recepció.

Jornada 1: Alquézar, San 

Pelegrín, serra de Sevil, 

Sarsa de Surta 

El punt d’inici de la ruta és pel camí se-
nyalitzat GR 1.1 que es troba a l’entrada 
d’Alquézar just al costat de l’Alberg Ru-
ral de Guara. Segueixo aquest GR, pas-
so per l’ermita de Sant Gregori, on hi ha 
una àrea recreativa, però sense aigua; des 
d’aquí, s’albira una excel·lent panoràmica 
d’Alquézar i del Congost del Riu Vero. Ar-
ribo a una pista i, una mica més amunt, 
abandono el GR ja que aquest deriva cap 
a ponent. Per la pista faig cap a la petita 
localitat de San Pelegrín. Mentre reposo a 
la placeta de l’església parroquial del segle 
XVIII, em ve a saludar, acompanyat pel 
seu gosset, l’únic habitant del poble, amb 
qui la faig petar una estona. Al centre de 
la placeta, hi ha un creuer coronat per una 
figura nova de Crist crucificat esculpida 
en pedra, la qual en substitueix una d’an-
terior que va ser robada. 

Alquézar, vila medieval situada a la vora del riu Vero

Tiro amunt encarat al nord per la pista, 
entre parades agrícoles d’ametllers, oli-
veres i cereals; algunes d’abandonades 
van sent envaïdes per la vegetació que les 
envolta, bàsicament alzines i pins. Paro 
atenció a una pista que s’ajunta per l’oest; 
és per on tornaré del meu periple. 
Al cap d’unes tres hores de caminar, arri-
bo al Mesón de Sevil, un edifici que anys 
enrere va servir de posada per als pastors i 
traginers que rondaven per aquestes mun-
tanyes. Hi ha una esplanada per  aparcar 
i un mirador. La pista, des d’aquí tancada 
al trànsit d’automòbils mitjançant una ca-
dena, s’encara vers el cim d’A Creu sense 
arribar-hi i continua vers el nord pel llom 
de la serra de Sevil; no ben bé pel llom, 
més aviat va pel vessant de llevant. Des 
de la mateixa pista, algunes obertures 
em permeten veure els abruptes vessants 
del Congost del Balced, però les millors 
vistes les trobo quan arribo just al límit 
dels farallons occidentals mitjançant dues 
derivacions, una passat el cim d’A Creu 
i l’altra passat el Puntal de los Claveros. 
Soc just dalt dels Oscuros de Balced. El 
paisatge és esgarrifós per l’ambient aeri 
i de profunditat: el Riu Balced (o Isuala), 
700 metres avall, no s’arriba a veure per 
l’estretor i verticalitat del congost. A la 
llunyania, distingeixo el Tossal de Guara 
(2.077 m); és el punt més elevat d’aques-
ta serra i li dona el nom. Alguns voltors 
planegen fent cercles; els voltors poden 
passar moltes hores planejant ja que apro-
fiten els corrents ascendents d’aire càlid 
per mantenir-se elevats sense gaire esforç. 
Aquestes parets rocoses són llocs excepci-
onals perquè niïn grans aus com el voltor 
comú, l’àliga daurada o el trencalòs. 
Segueixo per la part alta de la serra de 
Sevil cap al nord. El terreny és recobert 
de mates d’eriçons punxosos i boixos. 
Davant meu apareix un extens panorama 
sobre els cims dels Pirineus; de ponent a 
llevant, gairebé en semicircumferència: 
Tossal de Guara, Bisaurin (em penso), 
Aspe, Midi d’Ossau, Vignemale, les mun-
tanyes d’Ordesa, Penya de Surta a primer 
terme, Penya Montañesa, Cotiella, massís 
de la Maladeta, Turbó. Me n’he deixat, 
segur! És realment impressionant! Quina 
llàstima que el dia no sigui prou bo; hi ha 
boirina. Encara molt més bonic deu ser 
en un dia clar i amb els Pirineus nevats; 
aquest serà una bon motiu per  tornar! 
Passo de llarg una pista que deriva a lle-
vant per baixar a Betorz. Més enllà em 
decanto al vessant de ponent, vorejo la 
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cinglera blanca calcària del Tossal de las 
Planas i arribo al Coll de Sampietro. En 
aquest coll, he de triar si continuo per un 
sender que s’enfila per la carena a la Penya 
de Surta i davalla pel nord en direcció a 
Las Bellostas o bé baixo al poble de Sarsa 
de Surta, del qual, des d’aquí, tan sols es 
veu el campanar i algun teulat; a llevant, 
allà baix, al fons vora la vall del riu Vero. 
S’està fent tard i a la llunyania hi ha corti-
nes de pluja; no m’estranyaria que es formi 
una tempesta. Decideixo baixar a Sarsa de 
Surta, més que res perquè suposo que hi 
deu haver alguna font per proveir-me d’ai-
gua i, a més, si s’espatlla el temps, estaré 
més refugiat. És un poblet de molt poques 
cases -però, en general, arreglades- que 
està situat en un indret idíl·lic. No sé si 
té cap habitant fix, però avui és dissabte 
i veig algunes persones passejant i d’altres 
que s’entretenen cuidant l’hort o el jardí. 
M’indiquen que hi ha una font a baix, 

vora l’església. Perfecte, el lloc que trobo 
més escaient per  posar la tenda és el por-
tal de l’església, a prop de la font i a cobert 
per si hi ha tempesta.

Jornada 2: Sarsa de Surta, 

gual del Riu Mascún

Ni pluja ni trons, la nit ha estat ben plàci-
da acampat al portal de l’església de Sarsa 
de Surta, tanmateix, el dia es lleva amb el 
cel lleganyós. Havent esmorzat, recullo els 
trastos i continuo la meva ruta. Vaig per 
carretera durant uns quatre quilòmetres 
en direcció a Las Belostas. Paro atenció 
per no passar de llarg una corba d’uns 90º 
que és on agafo un sender pel qual, tirant 
cap a ponent, retorno a la carena de la ser-
ra de Sevil. Hi ha un pal indicador. Aquí 
creuo el sender que prové del Coll de Sam-
pietro i baixa de la Penya de Surta en di-
recció a Las Bellostas; jo vaig en direcció a 

Bagüeste. Davallo per travessar el riu Bal-
ced. El lloc és la mar de bonic: hi ha una 
passera de pedres molt ben posades, però 
potser una mica massa separades; deu ser 
per no obstaculitzar en gran mesura el 
pas de l’aigua. Fent equilibris i amb l’ajut 
dels bastons, travesso el Balced força bé 
tot i l’elevat pes de la motxilla. 
Remunto uns 200 metres per sender entre 
boixos i per algunes lliseres grises de roca 
fins a atènyer la carena de la Serra de Bal-
ced. Una clariana de bosc em deixa veu-
re, de força lluny, el poble de Bagüeste i 
la seva església de Sant Salvador dalt d’un 
turó, com un far en l’horitzó; és l’únic 
edifici que s’aguanta d’aquest petit poble 
abandonat. Més a prop de Bagüeste, sur-
to a un camí ample senyalitzat GR 1 pel 
qual continuo en direcció a Otín. Avui no 
hi arribaré perquè, d’ençà de mig matí, el 
temps s’ha anat espatllant i ara comença 
a ploure; la tarda pinta força malament. 

Dalt dels Oscuros de Balced. Davant la serra de Balced. El tossal de Guara al fons de tot

El camí voreja per ponent la cinglera calcària del tossal de Las Planas
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Travesso pel gual el riu Mascún i localitzo, a la vora del camí, 
un petit replà sota els arbres apte per acampar. Em sembla un 
bon lloc només pel fet de tenir aigua a prop. Aquí hi ha un pal 
indicador: a Rodellar per sender dintre del bosc, a Otín pel camí 
ample. Plou durant tota la tarda i les primeres hores de la nit; així 
que, dins la tenda, he tingut hores suficients per repassar rebé 
els mapes i controlar aquest sender que va a Rodellar, el qual no 
figura al mapa amb què  vaig preparar l’excursió, tot i que sí que 
hi és en el que em va regalar la noia de l’Escola Refugi Alquézar.

Jornada 3: Otín

“Una matinada fresca... olailà quina fresca hi fa...”. Taral·lejo aques-
ta cançó popular mentre em llevo, resulta escaient. Sí, fa fresca, tot 
està ben moll, una boirina embolcalla arbres i arbustos dels quals 
regalimen gotes d’aigua, l’ambient és fantasiós. Miro amunt, veig 
el cel ben blau, recullo les coses i poso la tenda en un racó on hi ar-
riba un blanquinós raig de sol: a veure si s’eixuga una mica tot i la 
gran humitat; però res de res. Mentre esmorzo, medito sobre quin 
camí prendré, si el camí ample directe cap a Otín, que és el previst, 
o bé el sender cap a Rodellar, el qual, a través del bosc, s’apropa al 
barranc del Mascún i el ressegueix vers el sud tot vorejant el Puyal 
de Letosa, el barranc Raisén i el Puyal d’Otín. Tal com es veu traçat 

en el mapa, penso que ha de ser espectacular; tanmateix, el seny 
s’imposa ja que acabaria ben mullat i, a més, si hi hagués algun pas 
complicat, amb el pes que duc, ho seria més. Decideixo que tant se 
val, ja que ambdós camins coincideixen al poble d’Otín i ja podré 
gaudir de panoràmiques del Mascún. A l’hora d’escriure aquest 
article, ja he esbrinat que el sender recorre el barranc del Mascún 
per una faixa rocosa. Tot ell és molt aeri i, en algun tram, força 
estret; no té passos complicats però sí que hi ha algun lloc exposat. 
Així doncs, continuo pel camí ample GR 1 vers Otín. Va força 
planer entre bosc de pins i roures de fulla petita. Passo a prop de 
Letosa, un altre poble abandonat del qual tan sols veig un edifici 
ensorrat i envaït de vegetació. Arribo a la capçalera del barranc 
Raisén: aquest és un punt d’entrada per als barranquistes que van 
al Mascún. En aquest lloc, un pal indicador assenyala el sender 
que va per la faixa rocosa. Paro una estona aquí, que hi toca el sol 
de valent, per  estendre la tenda sobre unes roques de conglomerat 
de sauló rosat perquè s’eixugui, ara de debò. Mentrestant, em dedi-
co a explorar el bonic indret, ressaltat pels alegres colors de tardor 
vermellosos i verd-groguencs que, en aquesta època de l’any, mos-
tren els arbres de ribera dels voltants.
A prop d’Otín, vora el camí, trobo la font del poble, arreglada. No 
hi ha aixeta, una bomba manual permet extreure l’aigua de l’aljub, 
surt tèrbola. Una mica més enllà, coincideixo amb el final d’aquest 

Església de Sant Salvador de Bagüeste

Paret de llevant del Puyal d’Otín. Un sender va per la faixa rocosa
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sender; hi ha un pal indicador. És un camí 
ample i pedregós, pel qual remunto fins a 
un gran replà de roca situat al sud del Puyal 
d’Otín. Des d’aquest indret contemplo em-
badalit vora el balç, el superb paisatge càrs-
tic del barranc del Mascún; és un paisatge 
esquerp i feréstec poc comú, modelat per 
l’acció de l’aigua de les pluges sobre roques 
carbonatades que, per causa de la seva fàcil 
dissolució, lentament han creat una infini-
tat d’agulles i balmes, escletxes i coves. Hi 
passo bona estona aquí admirant el pai-
satge i fent fotografies; les repeteixo en di-
verses ocasions segons les variacions de la 
llum, la claror i les ombres que se succeei-
xen. Al nord, observo acuradament, colpit, 
la faixa rocosa que contorna el vessant de 
llevant del Puyal d’Otín, per la qual discor-
re aquell sender que hauria pogut agafar 
aquest matí. 
Retorno cap a Otín, un poblet abandonat 
distribuït en diversos barris, dels quals no 
queda cap edifici aprofitable. Aquí deixo el 

GR 1 i prenc direcció a Rodellar per l’ano-
menat camí de La Costera. Aquest sender 
s’apropa en diverses ocasions als precipicis 
des dels quals gaudeixo de vistes excepcio-
nals del Mascún i de les seves capritxoses 
formes pètries. Tot seguit, ve un tram de 
sender molt pedregós, La Costera, pel qual 
davallo fins a la llera del barranc; el trobo 
sec. El segueixo vers el sud, passo vora la 
font del Mascún, que és una escletxa a la 
roca per la qual sorgeix un rierol d’aigua. 
Davant, veig un gran forat sota la carena de 
la dreta, l’anomenen El Delfín per la seva 
forma que, vist des d’aquí, és clavada: re-
alment, sembla un dofí. D’ençà d’aquest 
punt, vaig trobant gent; alguns són excur-
sionistes, però la majoria, escaladors que 
asseguren amb cordes els companys que 
veig arrapats a les verticals o sovint des-
plomades parets de roca, semblen aràcnids 
que busquen el pitjor camí per assolir l’in-
accessible. Un d’ells no ho aconsegueix i ha 
quedat penjat de la corda, balancejant-se 

d’ací cap allà, al buit. A l’esquerra del bar-
ranc, trobo el costerut sender pel qual, gi-
ragonsa rere giragonsa, per la cinglera, faré 
cap al poble de Rodellar. Quan sóc força 
amunt, ja veig aquest poble alineat sobre la 
carena d’un contrafort de la serra de Balced 
que el Mascún no ha aconseguit penetrar; 
li fa fer un gran meandre. 
A Rodellar, hi arribo a mitja tarda i deci-
deixo quedar-m’hi. M’hostatjo al refugi 
Kalandraka. Les habitacions són antigues 
petites bordes disseminades, arreglades i 
de diferent preu segons la comoditat i pres-
tacions, situades a prop d’un espai comú 
on hi ha els lavabos i dutxes, la terrassa del 
bar i el menjador. S’hi respira un cert aire 
hippy.

Jornada 4: Rodellar, riu 

Balced, Alquézar

Des de Rodellar, tiro per la carretera 
HU-341 durant uns cinc quilòmetres 

Periple per la serra de Guara: Balced i Mascún

Espectaculars formes pètries del barranc Mascún Aquest gran forat sota la carena l’anomenen El Delfín

Vistes del Mascún i de les seves capritxoses formes pètries
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en direcció a Las Almunias. Una mica més enllà 
d’aquest poble, quan la carretera fa una corba de 
180º, un gran plafó situat a mà esquerra m’informa 
del Camino Natural del Somontano, el qual passa 
per aquest punt; el segueixo en direcció sud-est. El 
sender discorre entre camps de conreu abandonats 
que actualment estan envaïts per alzines, pins i al-
tres espècies de típica vegetació mediterrània. Tot 
remuntant, faig cap al Coll de Colmenares -o de Las 
Almunias- on creuo una pista que prové de la ma-
teixa carretera. En aquest indret hi ha un berenador 
amb una o dues taules. Davallo entre bosc per atè-
nyer el Riu Balced a la zona del Tranco de las Olas, 
situat una mica aigües avall dels Oscuros de Balced. 
Polides i arrodonides roques entre altíssimes pa-
rets formen un lloc bonic; una platja natural con-
vida a banyar-se. El topònim fa referència al tipus 
de pont que hi havia: un simple tronc subjecte a la 
roca mitjançant amarratges. Actualment, hi ha una 
passarel·la metàl·lica perfectament encaixada en un 
estrenyiment rocós de la llera. Per aquí creuo el riu 
i prossegueixo remuntant per l’esquerra de la seva 
conca, més o menys en direcció sud-est. Al sender, 
unes baranes situades en trams estrets o de forta in-
clinació donen seguretat. Travesso el Barranc Cau-
tiecho pel pont nou de Las Brujas, sota del qual que-
da el pont vell, molt tronat, i l’angosta i profunda 
escletxa del barranc. Una mica més enllà, em trobo 
davant d’un indret molt atractiu per la seva singu-
laritat geològica: es tracta de la zona coneguda com 
Las Palomeras o Las Capillas. Una colla d’especta-
culars pinacles petris, que el Cautiecho travessa en 
el seu tram mig, creats per causa de l’acció erosiva 
de l’aigua. El nom té l’origen en un antic costum 
dels habitants serrans: atesa l’abundància de tudons 
que niaven en les coves i esquerdes, ells penetraven 
en l’accidentat enclavament per caçar-los. En aquest 
lloc hi ha un mirador amb un banc. Assegut, ad-
miro detingudament aquest espai tan especial tot 
atipant-me de madures cireres de l’arboç del dar-
rere. Potser Gaudí s’inspirà aquí per a dissenyar la 
Sagrada Família, al·lucino.
Continuo ascendint en direcció nord-est vorejant 
tots els barranquets i allunyant-me del riu Bal-
ced. La geologia i el paisatge canvien radicalment; 
ara predomina la roca de conglomerat que forma 
lloms arrodonits amb masses de coscolls, estepes, 
romers, i farigoles, entre les quals sobresurten al-
gunes alzines, ginebres, savines, arboços... A les 
obagues es veu algun pi i algun boix. Arribo a una 
pista creuada pel Camino Natural del Somontano. 
La segueixo cap al nord-est per  recuperar aquella 
del primer dia en direcció a San Pelegrín i, final-
ment, retorno a Alquézar. He acabat el meu peri-
ple; tanmateix, la salvatge i bella grandiositat de 
Guara dóna per a molt més. L’al·licient no rau en 
l’altitud dels seus cims, sinó en l’espectacularitat 
dels profunds canyons i barrancs esculpits durant 
milions d’anys.

El riu Balced a la zona del Tranco de las Olas

L’estret barranc Cautiecho i els seus pinacles

Las Palomeras. El barranc Cautiecho passa pel peu d’aquests pinacles de roca
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Riski 
Lavango, 
un joc per 
sensibilitzar 
davant el 
perill d’allaus 

Text i fotografies de Luís Cobo

Les activitats en la muntanya augmenten. Cada vegada més persones practiquen més 

disciplines esportives i de lleure. En conseqüència, augmenten els accidents i les víctimes.

Les allaus són masses de neu que es 
precipiten vessant avall, són una 
de les principals causes d’accident 

a l’hivern en activitats com ara: diverses 
modalitats d’esquí, alpinisme, excursio-
nisme amb raquetes, motos de neu, etc. 
L’escriptor Ramón J. Sender va escriure: 
“la consciència del perill és ja la meitat 
de la seguretat i la salvació”. La sensibi-
lització davant el risc convé fer-la també 
de forma responsable, sense condemnar 
pràctiques que donen molts moments de 
satisfacció i són meravelloses.

La conscienciació, doncs, s’estima com 
una eina indispensable per adoptar me-
sures enfront el risc, i aquesta ha de co-
mençar pels usuaris de la muntanya que 
han de ser conscients dels perills i tenir 
coneixements per respondre de manera 
responsable als imprevistos.  

La societat ha de preparar-se davant dels 
riscos naturals. La “saviesa social” pro-
posta per Edward Thorndike, comprenia 
“les competències que encoratgen el crei-
xement i el desenvolupament de les perso-
nes amb les que ens relacionem”. És amb 
educació com es respon a les necessitats 
socials. Assumim que la conscienciació i 
el coneixement social han de començar 

des de la infància, i per a aquesta, especi-
alment, són necessaris formats que resul-
tin útils i atractius. 

En relació amb els infants, la comparació 
de contextos d’aprenentatge formals i in-
formals atorga un valor destacat a l’apre-
nentatge amb jocs. Ja no ens serveix un 
paradigma educatiu d’adquisició d’un co-

neixement suficient i unes qualificacions 
per arribar a una situació adulta. L’edu-
cació ha de desenvolupar unes capacitats, 
incloent especialment la capacitat d’ac-
tuar amb responsabilitat en cas de riscos 
naturals, així com treballar creativament 
i col·laborativa. Ja no es veu l’educació 
com un ventall de resultats, sinó com una 
sèrie de processos, a través dels quals el 

Riski Lavango

Detall dels personatges de Riski Lavango
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coneixement, les habilitats, els valors i les 
accions són adquirides. Si tornem a l’apre-
nentatge sobre riscos naturals, els jocs són 
importants per educar de forma accessi-
ble i familiar als nens, i poder millorar el 
seu comportament i habilitats. El joc ens 
ajuda a canviar la percepció del risc i de la 
responsabilitat personal i, en conseqüèn-
cia, també ens permet influenciar la seva 
consciència i la seva responsabilitat, cons-
truint capacitats socials. 

Amb aquestes premisses s’ha dissenyat 
un entreteniment educatiu, un joc de tau-
la de coneixements no curriculars, Riski 
Lavango. Amb ell es fomenta la pràctica 
d’activitats hivernals de muntanya que 
pretén despertar la consciència dels pe-
rills motivats per allaus i alhora difondre 
alguns valors que els atenuen. Riski La-
vango està dirigit a nens, joves i adults 

novells, no exigeix cap coneixement pre-
vi, a excepció de la comprensió lectora, i 
no persegueix l’aprenentatge de coneixe-
ments tècnics, sinó el de valors i habilitats 
o bones pràctiques. És ideal per iniciar-se 
a qualsevol edat en la conscienciació del 
perill i sabem, per les proves realitzades, 
que desperta l’interès per les allaus, tema 
que, a priori podria semblar una mica 
àrid.

La creació del joc ha estat una contribu-
ció pionera en el camp de la divulgació al 
voltant de les allaus, en un format lúdic i 
es pot considerar que és una eina versàtil 
d’aprenentatge. I a més a més, és un joc, 
que per si sol, permet passar una bona 
estona en grup.  Si ens dirigim als  més 
joves, estem educant per a tota la vida, a 
la vegada que són els millors emissaris 
entre la llar i l’escola i poden contribu-

ir en l’increment de la conscienciació i 
la comprensió pública, com per exemple 
va passar amb els missatges del reciclat-
ge. Mirant-ho des de la perspectiva de la 
reducció del risc, reduir el risc està estre-
tament lligat a la conscienciació i al com-
portament, és a dir, quant millor consci-
enciats estem, més reduïm el risc, el que 
provoca menys ensurts.

Quin és el propòsit real de l’educació? 
Hauria de ser entesa des de la perspec-
tiva de la gestió del risc, especialment 
si la resposta és construir una societat 
més resilient. A mesura que augmenten 
els practicants d’activitats de muntanya  
estem augmentant l’exposició i la proba-
bilitat  que els riscos naturals provoquin 
impactes en la societat. Com que no advo-
carem  per la disminució del contacte amb 
la muntanya, prevenir és la millor opció. I 
la responsabilitat percebuda és una de les 
millors palanques d’acció preventiva.

A través de l’educació, també fem que les 
opinions i les  idees dels individus o de la 
societat, millorin. I així, canvien les re-
lacions de la societat amb la naturalesa i 
amb els processos naturals, cada dia més 
imperdibles en un món complex i canvi-
ant. Quan parlem d’educació hem de te-
nir en compte la globalitat del concepte, 

RISKI LAVANGO és el primer joc per aprendre     

de forma divertida a conèixer i prevenir les allaus.  

Punts de venda del joc Riski Lavango     

https://goo.gl/QYktpA                   
Preu especial per als socis d'ACNA en la seva botiga 

Descompte per als socis de la UEC              

   Web: www.sageand.com, Blog: https://sageentertainments.wordpress.com/, Carrer del Pui, 21, 2n, AD500, Andorra la Vella, Andorra             

Tauler del joc Riski Lavango i detall dels patrocinadors
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Riski Lavango, un joc per sensibilitzar davant el perill d’allaus 

El joc Riski Lavango té el seu origen en una mena 
de serendipitat, en uns contextos de recerca sobre 
allaus i de transferència de coneixement a la socie-
tat. Durant el congrés International Snow Science 
Workshop, Grenoble-Chamonix 2013, es va presen-
tar una proposta d’un joc de cartes educatiu dirigit 
a persones que, si més no, tenien un coneixement 
més que iniciat en les allaus. 
Immediatament, allà mateix una idea clara es va 
concebre, calia crear un joc com a veritable eina 
de transferència de coneixement per a persones en 
estadis de coneixement sobre allaus poc o gens de-
senvolupats. D’aquesta decisió sorgiria un joc amb 
pes en la conscienciació, la qual ja donaria amb el 
temps els seus fruits en despertar l’interès per apren-
dre continguts més profunds.
De les recopilacions bibliogràfiques prèvies vam 
trobar quatre categories de coneixement centrals, 
les quals conformen el corpus del coneixement del 
joc. Al joc són presentades com habilitats de quatre 
tipus:
- Formació i experiència relacionada amb els perills 
de les allaus 
- Informació rellevant relacionada amb els perills de 
les allaus
- Factors humans
- Material i equipament relacionat amb les allaus
Per poder dissenyar un joc que no tingués cap pre-
gunta, perquè així s’estimularia la participació de 
persones sense cap coneixement previ, vam sepa-
rar les quatre habilitats en dos grups: missatges con-
venients i missatges inconvenients. De manera que 

Origen i breu descripció del joc

la selecció intuïtiva dels missatges durant la partida 
va suposant l’adquisició i la separació de les bones 
pràctiques de les que no ho són tant.
Poden jugar entre 2 i 5 jugadors. Contingut: un tau-
ler, una aplicació Riski Lavango descarregable per 
a dispositiu mòbil (app IOS i Android), 8 personatges, 
58 cartes de perills/premis/dinàmiques, 60 cartes 
d’habilitats (contenen 4 categories), 5 marcadors 
personals -un per jugador- i un dau. L’aplicació fa 
d’àrbitre dels resultats de selecció, només cal que 
la tingui un jugador i treballa sense necessitat de 
cobertura d’Internet. Disposa de dos nivells de di-
ficultat.
Els textos del joc estan escrits en una tipografia ade-
quada per a dislèctics.
Algunes de les cartes, contenen enllaços QR per 
ampliar coneixement relacionat amb el seu contin-
gut, de forma totalment lliure i fora del joc. Aquests 
enllaços dirigeixen a pàgines web reals de divulga-
ció sobre allaus.
Les cartes de dinàmiques, perills i premis, juntament 
amb algunes caselles significatives del tauler, ge-
neren una sèrie d’interaccions, que fan que el joc 
tingui girs inesperats, emoció, i tot el que es pot es-
perar d’un joc de taula.
Les instruccions i el joc estan en català i només cal 
que un jugador les hagi llegides perquè es pugui ju-
gar de forma immediata. Es poden jugar diverses 
modalitats: per nombre d’objectius, per temps dis-
ponible, amb un o dos nivells de dificultat ajustable 
per a cada jugador, i altres modalitats que es po-
den inventar.


Demostració prototipus a l’esplai Canillo Andorra
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és a dir, tenir en compte que hi ha, com a 
mínim, una educació informal i una altra 
de formal. Ambdues es poden barrejar. 
L’educació informal és la que s’obté de for-
ma no intencionada en diferents activitats 
quotidianes, com a casa, jugant o conver-
sant, en qualsevol activitat no formativa. 
William Ospina escriu: “Solem separar 
en realitats distintes l’habitació, l’estu-
di, la feina i el lleure, de manera que la 
casa, l’escola, el taller i l’àrea de joc són 
indrets on complim activitats distintes. 
Per a Samuel Johnson la casa era l’esco-
la, per a William Blake i per a Picasso 
una casa era un taller o no era res, per a 
Oscar Wilde no podia haver un abisme 
entre la creació i la recreació”.
En un món  tan mutant és més adient ad-
quirir criteris útils per a la  vida que dipò-
sits de memòria. Hem d’orientar-nos cap 
als propòsits abans que cap als continguts.
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Planta de flor groga molt vistosa pa-
renta de les roselles. Totes les espè-
cies d’aquest gènere, uns 50 tipus, 

es localitzen a l’Himàlaia, excepte aques-
ta originària de la Gran Bretanya i Irlan-
da i que a casa nostra només la trobarem 
al Pirineu. Si mirem l’etimologia del seu 
nom Meconopsis en grec vol dir “aspecte 
de rosella, cascall” i cambrica “del País 
de Gales”. De fet en català també és cone-
guda com a “rosella gal·lesa” i en castellà 
com a “amapola amarilla”. 

Es tracta d’una herba perenne de tija 
erecta, pilosa i ramificada de fins a 70 cm 
proveïda a l’interior d’un característic 
làtex groc. Les fulles són alternes, pinna-
des, amb folíols oposats de lanceolats a 
ovats, amb el marge dentat de color verd 
fosc per l’anvers i glauc pel revés; les fu-

SMS DE  

Meconopsis
Família: Papaveràcies. Espècie: Meconopsis cambrica

lles basals són peciolades. Floreix de juny 
a agost i presenta unes flors solitàries 
d’un espectacular groc llimona de 4-7 cm 
amb 4 pètals i sèpals pilosos. El fruit és 
una càpsula glabre.

Espècie atlàntica nitròfila que habita en 
clarianes i vorades de boscos humits, en 
zones ombrívoles des dels 800 als 1.700 
m d’altitud.  En concret a Catalunya la 
trobarem a la Vall d’Aran on és força co-
muna, a l’Alta Ribagorça i a l’Alt Pallars.

Com a curiositat una altra espècie  
d’aquest gènere la Meconopsis grandis, 
està considerada la flor nacional del Bhu-
tan i va ser descoberta per primer cop en 
una expedició a l’Everest de l’any 1922.

Franz Schrader, 
les bones panoràmiques

Al llibre Cent ans aux Pyrénées, 
Henri Béraldi explica que un matí 
d’un dia d’agost de 1866 un jove 

s’allotjava a la casa d’un amic, situada a 
prop del castell de Pau. A l’obrir la fines-
tra de la seva habitació, quedà bocabadat 
en contemplar el reguitzell de muntan-
yes que tenia al seu davant. Aquesta vi-
sió l’animà a fer excursions per aquelles 
contrades i a llegir les obres de Louis Ra-
mond de Carbonnières i Henri Russell, 
ajudant-lo a descobrir la seva veritable 
vocació. Jean François Daniel Schrader 
(Bordeus, 1844 – París, 1924) va ser un 
pirineista, geògraf, cartògraf i pintor. Co-
mençà a explorar el Pirineu central amb 
Léonce Lourde-Rocheblave. Tanmateix, 
de seguida s’adonaren que la cartografia 
no era gaire fiable; fet que els estimulà a 
realitzar-ne una de més versemblant. En-
tre d’altres estris, empraren un aparell que 
inventà el propi Schrader, que anomenà 
“orògraf”, amb el qual es podien traçar so-

bre un paper panoràmiques de 360 graus. 
L’any 1874 presentaren un mapa a escala 
1:40.000 de la zona de Gavarnie i el Mont 
Perdut. L’obra cridà l’atenció del geògraf 
Élisée Reclus (cosí de Schrader) i del co-
ronel d’enginyers Ferdinand Prudent, que 
influïren perquè Schrader fos contractat 
per l’editorial Hachette de París. Aquest 
liderà la secció de cartografia i publicà 

llibres de geografia, guies de viatges i de 
muntanya, mapes, com els del Pirineu 
central (escala 1:100.000) o el topogràfic 
i geològic del Pirineu (escala 1:80.000) i 
atles, com l’Atlas de géographie moder-
ne. Tanmateix, la seva obra més significa-
tiva fou l’Atlas universel de géographie. 
També realitzà tasques cartogràfiques als 
Alps i l’Argentina, i amb Henri Vallot, 
fundà una societat anònima que realitzà 
missions topogràfiques a Turquia, Grècia, 
Marroc i el Perú. Fou professor de l’Escola 
d’Antropologia de París i, entre 1901 i 
1904, presidí el Club Alpí Francès. A més, 
excel·lí com a pintor paisatgista, i d’entre 
les seves obres, destaquen les panoràmi-
ques del Mont Blanc i les del circ i la casca-
da de Gavarnie. Explorà la major part del 
Pirineu, i amb el guia Henri Passet l’any 
1878 realitzaren la primera ascensió docu-
mentada al Bachimala (3.177 m) i dos anys 
més tard a la Punta Alta (3.015 m). El pic de 
Schrader o Bachimala ens el recorda. 

Fotografia de Ramon Pascual

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús
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Vignemale, la muntanya arrendada

El Vignemale és un dels massissos 
més importants del Pirineu. Tot i 
ser superat en altura pels de la Ma-

ladeta, Posets o Monte Perdido, no té res 
a envejar a aquests per la seva espectacu-
laritat i morfologia, esdevenint possible-
ment el més alpí de tota la serralada. Una 
cresta de les més llargues del Pirineu, una 
glacera clàssica, un corredor mític i una 
paret nord de més de 800 metres així ho 
avalen.
El massís del Vig-
nemale està format 
per un conjunt de 
tresmils units per 
una carena en for-
ma de ferradura 
gairebé perfecta 
i oberta a l’est, 
pel mig de la qual 
discorre la glacera 
d’Ossoue, la segona 
més gran en exten-
sió del Pirineu des-
prés de la de l’Ane-
to, per bé que és 
l’única que encara 
conserva la típica 
forma de llengua. 
Aquesta glacera és 
la que cal remun-
tar per assolir el 
punt culminant del 
massís per la seva via normal. El massís 
del Vignemale se  situa a la frontera dels 
Estats francès i espanyol, constituint la 
separació natural entre el departament 
d’Hautes Pyrénées i la província d’Osca  
en aquest punt. Començant pel sud, el pri-
mer dels vuit cims principals és el Mont-
ferrat (3.219 m); a continuació trobem el 
Pic Central (3.235 m), el Pic de Cerbillo-
na (3.247 m), el Pic du Clot de la Hount 
(3.289 m), la Pique Longue (3.298 m), el 
Piton Carré (3.197 m), la Pointe Chausen-
que (3.204 m) i acabem al Petit Vignemale 
(3.032 m). La Pique Longue, punt culmi-
nant del massís, és el punt més elevat del 
Pirineu en territori francès.
I és clar, una muntanya tan formidable 
com aquesta no podia tenir una història 

menys interessant i carregada d’anècdo-
tes. La primera ascensió documentada 
data del 1838 a càrrec de l’anglesa Anne 
Lister, acompanyada d’una amiga i dels 
guies locals Henri Cazaux, Jean-Pierre 
Sanjou i Jean-Pierre Charles, després de 
remuntar les canals del Cerbillona des 
de la vall de l’Ara. L’anomenat coll Lady 
Lister entre aquest pic i el Central, ens 
la recorda. Lady Lister, nom amb el qual  
se la coneix a França, ja era coneguda en 

aquest país per haver esdevingut la pri-
mera dona en assolir el cim del Monte 
Perdido vuit anys abans. La ruta esco-
llida per Lady Lister fou repetida quatre 
dies més tard per l’anomenat Príncep de 
la Moskowa, donant nom al corredor que 
porta al coll esmentat. No obstant, sembla 
haver-hi proves evidents  que el punt més 
alt del Vignemale ja havia estat trepitjat 
per primera vegada el 1792 per la corda-
da formada pels cartògrafs Capdevielle 
i Guicharnaud. Posteriorment, el 1837, 
Henri Cazaux i el seu cunyat Bernard 
Guillembert també haurien estat al cim 
de la Pique Longue. El couloir de Gaube 
fou conquerit el 1889 per Henri Brulle, 
Roger de Monts, i Jean Bazillac, acompa-
nyats pels guies Célestin Passet i Bernat 

Salles. La impressionant cara nord no fou 
escalada per primera vegada fins al 1933 
per Henri Barrio i Robert Bellocq.
El fet més excepcional, però, de la histò-
ria del Vignemale fou el protagonitzat pel 
comte Russell. Henry Russell Killough, 
aristòcrata aventurer de pare francès 
i mare irlandesa, nascut a Toulouse el 
1834, s’obsessionà pel Vignemale després 
d’haver voltat per més de mig món i cen-
trar-se en l’exploració del Pirineu.  Des 

de la seva primera 
ascensió el 14 de 
setembre de 1861 
quedà atrapat per 
la bellesa d’aquella 
muntanya, la qual 
arribaria a ascen-
dir en trenta-tres  
ocasions, l’última 
el 8 d’agost de 1904 
a l’edat de 69 anys. 
El 1889 es conver-
tí en l’arrendatari 
d’una part de la 
muntanya (200 ha 
entre els 2.200 i 
2.298 m) després 
d’acordar amb el 
prefecte dels Hau-
tes Pyrénées el 
lloguer d’un franc 
anual durant 99 

anys. Entre el 1881 i el 1893 arribà a ex-
cavar-hi fins a set coves, la més alta de 
les quals a només 18 metres per sota del 
cim de la Pique Longue, per fer-hi des 
d’estades contemplatives fins a festes i re-
cepcions nobiliàries. També construí una 
piràmide de pedres al cim per a què  la 
seva muntanya assolís els 3.300 metres 
d’altitud, però la naturalesa és sàvia, i la 
primera tempesta s’encarregà de tornar a 
deixar les coses al seu lloc. Després de la 
seva mort a Biarritz el 5 d’agost de 1909 
els seus fills van traspassar el llegat del 
Vignemale al CAF fins a l’any 1987. El pic 
Russell al massís de la Maladeta, cim que 
va ascendir per primera vegada el 1865, 
porta el seu nom per recordar-lo i unir-lo 
per sempre més a la història del Pirineu.

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler
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La UEC present a la Fira de Muntanya de Vic
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Els passats 3, 4 i 5 de novembre la 
UEC va tornar a ser present a la 
Fira de la Muntanya de Vic. La Fira 

aglutina en el recinte firal de “El Sucre” 
el que antigament era la “Fira del Llibre 
de Muntanya” celebrada al Collsacabra 
i la fira “Esquí i Esport” que dona el tret 
de sortida a la temporada d’esquí. Molt 
d’ambient muntanyenc i ganes d’hivern, 
amb un animadíssim mercat d’ocasió de 
material d’esquí i de muntanya.

La UEC hi participà amb un estand pro-
pi com a entitat editora de llibres i de la 
revista Excursionisme. Com cada any 
s’aprofità l’ocasió per fer la presentació 
pública del nou calendari de la UEC i per 
donar a conèixer la nostra entitat. 

L’entitat hi presenta l’edició 2018 del calendari d’Excursionisme

Com sempre el certamen tingué una atapeïda agenda d’activi-
tats esportives paral·leles, amb tallers per a infants, xerrades i 
presentacions de llibres, on destacà la de la corredora d’ultrafons 
Emma Roca del seu llibre Córrer amb seny. 

L’acte que va atraure més públic fou la conferència de dissabte 
a la tarda a càrrec del convidat estrella d’aquest any, l’alpinista 
italià Simone Moro conegut per afrontar a l’hivern els  8.000’s 
de l’Himàlaia.
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Autor: Francesc Joan Matas 
Pròleg: Kurt Diemberger
Editorial: Cossetània Edicions
Col·lecció: El Bagul, 16
Primera Edició: Novembre 2017
Número de Pàgines: 168

Si t’agrada la muntanya has de tenir aquest llibre i és que és un magnífic recull en format rústic dels cims més alts de la Terra. 
Conté una àmplia selecció d’imatges de la carrera alpinística d’Òscar Cadiach que retraten els 14 vuitmils, començant pel Broad 
Peack (8.047 m), l’últim cim aconseguit per Cadiach el 27 de juliol de 2017, al Nanga Parbat (8.125 m), la seva primera ascensió a un 
vuitmil coronada el 1984. Llavors Cadiach tenia 32 anys i poc es deuria pensar que dedicaria fins a 35 anys de la seva vida a pujar 
els mítics 14 cims més alts de la Terra. 

L’edició de Cossetània que celebra la gesta de Cadiach és especialment delicada i visual ja que s’acompanyen els capítols del dibuix 
a llapis de cada cim siluetejat pel mateix Òscar. També s’hi afegeixen fotografies de situació que descriuen de manera precisa la via 
que va usar Cadiach per a cada una de les ascensions. A les mans hi tenim doncs un llibre però també tenim tota una vida. Cadiach 
té ara 67 anys, s’ha jubilat dels cims més alts del planeta amb nota i pot dir orgullós: repte aconseguit! 

Ara toca gaudir dels records i les imatges, un nou repte que Francesc Joan Matas, l’autor de l’edició, ha sabut fer-nos atractiu endre-
çant les vivències i els apunts de l’aventurer tarragoní. Aquest llibre és en una mena de crònica gràfica àgil i entretinguda que ens 
ajuda a entendre com es va expandir la passió per la muntanya en l’Òscar. El lector podrà comprovar que el gust per la muntanya es 
cova amb anys i paciència i es comença a desenvolupar de petits, tal com la mare de l’Òscar li va inocular amb sortides a la natura 
i regalant-li llibres dels pioners de l’alpinisme. Sabem com ha acabat el projecte de vida d’Òscar Cadiach amb els 14 vuitmils però 
amb aquest llibre entendrem com va començar. Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i Puig és un llibre bell per encomanar l’amor a 
la muntanya, i en particular, l’amor a l’Himàlaia. 

LLIBRES

Tocant el buit

Autor: Joe Simpson 
Pròleg: Chris Bonington 
Traducció: Anna Turró
Editorial: Tushita Edicions
Col·lecció: Pas a pas, 6
Primera Edició: Octubre 2017
Número de Pàgines: 269

Per parlar de Tocant el buit probablement hauríem, primer, de sentir el so del repic 
d’uns tambors, perquè es tracta d’un Best Seller del 2003 que finalment arriba aquesta 
tardor a casa nostra en català gràcies a Tushita Edicions. Tocant el buit és una història 
trepidant que combina biografia, aventura i perills. El que seria el guió d’una bona 
pel·lícula tal com va ser. La història va arribar a les grans pantalles en format docu-
mental l’any següent a la publicació del llibre, el 2004. Ara tenim ocasió de llegir i 
tornar a sentir la por i l’angoixa de l’autor en un moment crític de la seva vida, el 1985, 
quan va estar a punt de morir en el descens del Siula Grande, als Alps peruans (6.344 
m). Simpson va quedar penjat al buit amb una cama trencada mentre el seu company 
Simon Yates va haver de tallar la corda que els unia per evitar mal majors. Com van 
aconseguir sobreviure? Caldrà que llegiu el llibre per reviure els fets tal com van passar 
i explicats pel seu protagonista. 

Els 14 vuitmils d’Òscar 
Cadiach i Puig
Trenta-cinc anys als cims més alts de la Terra 
sense oxigen addicional
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
gener, 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 

Un riu és un corrent natural d’aigua que flueix amb continuïtat. Avui parlarem d’ells i en concret els que 
flueixen per Catalunya.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
401 dedicat a l’Arieja és Imma Muntadas. A la pàgina web de la re-
vista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les 
preguntes dels números anteriors.

Solucions del Concursionisme 401: 1 Lombrive, 2 Niaux, 3 Pamiers, 4 Pica d’Estats, 5 Rulhe, 6 Occitània, 7 Ariege,          
8 Besines, 9 Labouiche, 10 Couserans, 11 Saint Girons, 12 Foix, 13 Pailheres, 14 Chioula, 15 Pinet

1.  Aquesta riera que passa o voreja les comarques del Ripollès, 
Berguedà, Osona, i el Bages neix a la confluència de diversos 
torrents que davallen dels Rasos de Tubau, als termes munici-
pals de Sant Jaume de Frontanyà i Viladonja.
2. Curs d’aigua de la plana de Vic, afluent del Ter, que neix als 
vessants NO del Matagalls i s’encaixa a la plana. El seu nom 
seria originari d’un mot íber/vasc que significa vermell.
3. És la ciència que estudia els rius. Prové d’un mot grec que sig-
nifica riu. Té dues branques principals, com són la hidrologia i 
la dinàmica fluvial.
4. Així s’anomena la quantitat de d’aigua del riu que passa per 
una secció concreta del seu recorregut per unitat de temps.
5. Així es denomina un riu que desemboca en un altre riu.
6. És un corrent d’aigua intermitent de flux impetuós i amb 
una gran capacitat d’erosió, que sovint només s’activa en èpo-
ques de pluja.
7. Neix al Vallès Oriental de la unió dels rius Mogent i Congost. 
Durant els anys 70 i 80 del segle XX fou famós pel fet de ser el 
riu més contaminat d’Europa. Des de mitjans de la dècada del 
1990 ha estat netejat, i les seves aigües, depurades.
8. Neix a uns 2.400 metres d’altitud, fa un recorregut de 208 
quilòmetres i omple els embassaments de Sau, Susqueda i el 
Pasteral.
9. Neix al vessant sud de la serralada Cantàbrica, des d’on se-
gueix una trajectòria ESE amb una longitud d’uns 910 km fins 
a la Mediterrània, on desemboca formant un ample delta.
10. És l’únic riu que neix a Catalunya i desemboca a l’oceà At-
làntic.
11. Riu pirinenc, afluent del Segre que neix al circ dels Pessons, 
a la parròquia d’Encamp (Andorra).
12. És el riu més important dels que neixen a les comarques de 
Tarragona. Anomenat Tulcis per als romans.
13. Neix al municipi de la Coma i la Pedra, al peu del Port del 
Comte. En el seu recorregut es troben els embassaments de la 
Llosa del Cavall i el de Sant Ponç i finalment desemboca al Llo-
bregat.
14. Neix a una altitud de 1.295 m, tota la seva conca és en terri-
tori català i recorre les comarques barcelonines. El nom deriva 
del llatí rubricatus, que significa vermell i s’hauria transformat 
en lubricatus que significa “relliscós”, “fosc” o “fangós”.
15. Neix al massís de les Guilleries, és un afluent del riu Ter i 
travessa la ciutat de Girona de nord a sud.
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Bony de la Pala de Jan     
2.528 m

El  Clapí Vell 704 m i                          
Puig de l’Àliga 701 m
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Horari: 2 h per l’ascens 3 h 30 en total.
Desnivell: +/- 628 m
Dificultat: itinerari força evident pel que fa a l’orientació. Si 

baixem del cim fent la volta trobem un sector de pendent pro-
nunciat durant prop de dos-cents metres en el camí de retorn.

Refugi: cabana de Coms de Jan a 2.220 m. Ofereix 10 places, 
sense matalassos, taula, bancs i llar de foc en dos espais se-
parats

Material: apart del les raquetes cal dur el material de seguretat 
(ARVA, pala i sonda)

Època: segons la neu de desembre a abril
Cartografia: Andorra, a Esc. 1:40.000. Editorial Alpina
Accés:  per la C.G.2 andorrana passat Canillo i l’Aldosa tro-

bem, a l’entrada de Sant Pere del Tarter, el trencall cap el po-
ble de Ransol. Seguim aquesta carretera asfaltada, on a diari 
passa la màquina llevaneus, deixem enrere el nucli de Ransol 
i fins al seu final, cap a la cota 1.880 m

Descripció: al fons de la vall de Ransol  sobre la línia frontera 
amb França trobem vuit cims entre el pic de Serrera i el pic de 
la Coma de Varilles tots per sobre dels 2.700 m. El Bony de la 
Pala de Jan és fàcilment identificable ja que és més baix, 2.528 
m, i es troba avançat al sud de la carena, per tant més arrece-
rat i protegit del vent. No l’hem de confondre amb el pic de la 

Horari: de de 4 h a 4 h 30 min
Desnivell: 360 m
Dificultat: camins evidents i de fàcil orientació, majoritària-

ment pistes en bon estat
Època: tot l’any, però millor evitar les calorades estiuenques
Cartografia: Font-Rubí Serra de l’Ancosa a Esc: 1:20.000 de 

l’editorial Piolet
Bibliografia: L’Alt Penedès per camins i dreceres de Joan 

Domènech, Gabriel Espuñes i Fèlix Masachs. Edicions i Pro-
postes Culturals Andana SL

Accés: sortim de la Plaça de la Vila al cor de Torrelles de Foix. 
El poble es troba situat a 15 Km de Vilafranca del Penedès per 
la carretera BV-2122 passant pel poble de Sant Martí Sarroca

Descripció: de la Plaça de la Vila, a 370 m, baixem fins al 
pont que creua la riera de Pontons tot passant per davant 
dels antics safarejos. Després del pont metàl·lic seguim una 
pista que encara el gran mas de Corral Nou. La pista gira a 
la dreta (nord) i en arribar a una cruïlla (15 min) trenquem a 
l’esquerra prenent un antic camí carreter molt erosionat per 
l’aigua i per les motos que per allí accedeixen a un circuit 
de trial. Pugem fent un parell de ziga-zagues marcades. 
Arribem a una nova pista (507 m) que prenem a la dreta i 
cinc-cents metres més enllà enllaça amb una pista que puja 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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Bony de la Pala de Jan 2.528 m
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més tard. Aquesta pista en perfecte estat 
de circulació ens porta fins a tocar del  
nostre primer objectiu, el cim del Clapí 
Vell de 704 m (1 h). Hi trobem una 
antena, un pessebre, un vèrtex geodèsic 
i una caseta de guaita forestal. Les vistes 
però les haurem d’anar a trobar a la gran 
creu de ferro (10 m d’alt) que cent metres 
més enllà domina el vessant de pujada i 
la plana de l’Alt Penedès. Del nostre cim 
veurem una altra cota dominada per una 
gran senyera, el Puig de l’Àliga. La pista 
que seguíem ens hi acosta per uns plans 
coberts de pins. A uns quatre-cents 
metres del Clapí Vell trobem una bassa 
per als bombers. Uns metres més enllà 
surt a l’esquerra un corriol que s’enfila al 
vèrtex del Puig de l’Àliga de 701 m (1 h 15 
min). Som al límit amb el Baix Penedès 
i tenim vistes cap a l’altiplà del Pla de 
Manlleu. Tornem a la pista i la seguim 
capa l’oest seguint el límit comarcal. 
Arribem a una cruïlla de quatre pistes 
a tocar de la masia de can Revell, sobre 

El  Clapí Vell 704 m i Puig de l’Àliga 701 m

RESSENYES

Pala de Jan de 2.776 m situat just a la seva 
dreta i separats visualment pel la collada 
de Jan de 2.661 m. La carretera acostuma 
a estar neta de neu fins a un punt on un 
ramal asfaltat surt cap a la dreta cap a un 
conjunt de bordes i edificis d’aire nou, 
mentre que la carretera principal se-
gueix coberta de neu, uns nou-cents me-
tres més enllà.  Pel nostre ramal creuem 
el riu per un pontet de pedra davant 
d’una estació transformadora. Estem 
a 1.900 m.  Un panell que ens indica el 
camí del refugi de Coms de Jan i de la co-
llada de Jan, marcats amb pintura groga. 
Guanyem altura ràpidament remuntant 
pel costat d’un torrent, que travessem 
més amunt. Passem  més endavant per 
sobre el torrent de les Portelles. Ull! El 
camí , dintre del bosc, és a estones per-
dedor desdibuixat per la neu. Quan el 
bosc s’acaba desapareixen les dificultats i 
orientats al nord seguim per amplies pa-
les el curs natural de la vall fins la cabana 
de Coms de Jan (1 h). Bastida el 1981 pel 
govern andorrà a 2.220 m és un bon lloc 

un turó, que conserva cups per fer vi. 
Trenquem a la dreta, passem per sota 
de Can Revell i recte cap el nord fem cap 
al coll de la Creu Sapera a 645 m (2 h 15 
min). Prop seu hi ha l’arraulit nucli de 
masos de Sapera. Quàdruple cruïlla i pal 
indicador. Recte faríem cap a Pontons, 
però nosaltres trenquem a mà dreta en 
baixada pel GR 92-5 que seguirem fins 
al final de la ruta. Passem tot seguit a 
tocar d’una masia fortificada i aturonada 
anomenada Castell de Peralta. La pista 

per fer una paradeta. Seguim guanyant 
altura per la línia de menys pendent i 
girem progressivament a l’oest. Estem 
fent la volta per darrere al nostre cim que 
ara ens queda a l’esquerra. Encarem una 
collada de 2.480 m que separa el Bony 
de la Pala de Jan del cim de 
Mil Menut, sobre un pendent 
que s’accentua. Del coll hem 
d’enfilar-nos, amb o sense 
les raquetes, per un  pendent 
costerut fins guanyar el cim 
de 2.528 m en qüestió de mi-
nuts. Admirem a l’oest l’alta 
vall de Ransol tancada  pel 
pic de Serrera de 2.913 m.  
Tornem al coll i, si volem, ti-
rem avall per on hem vingut. 
Si optem per completar  la 
volta al cim iniciem la baixa-
da per una agradable coma 
cap a l’oest. El petit proble-
ma ve quan s’acaba la coma 
i ens deixa al vessant nord de 
la vall sobre un pendent més 

pronunciat que posarà a proba la nostra 
habilitat amb les raquetes. Per la línia de 
menys pendent o fent ziga-zagues per-
dem 200 m d’altura fins retrobar el fons 
del vall, a tocar del riu dels Meners on el 
camí de retorn al cotxe és evident.

baixa pel la vall del Fondo Sec deixant 
davant nostre el vessant boscat del 
Clapí Vell. La pista s’acaba a la cota 473 
m i dona pas a un camí que en ziga-
zagues baixa al  paratge encisador de 
les Dous. Bassiols i gorgs on banyar-
se a l’estiu, zona de pic-nic, barbacoa i 
fonts  que brollen de la muntanya. En 
sortim seguint un perfecte camí planer, 
sota plataners que, paral·lel a la riera de 
Pontons, ens retorna en 1,2 Km al nucli 
de Torrelles de Foix.






