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Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres · Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

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

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

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

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

Refugi de Cova Cambra
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
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· 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
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Participa al calendari d’Excursionisme 2019

Obert el període de recepció i selecció 
d’imatges per al calendari 2019. El termini 
màxim d’admissió és el 15 de juny de 2018 
amb un màxim de 5 imatges per autor. Les 
fotografies han de portar el títol i el nom 
de l’autor i les dades de contacte, han de 
ser horitzontals per adaptar-se al format 
del calendari i de la màxima resolució. Les 
fotos digitals haurien de ser d’una resolu-
ció de 300 dpi i 2.500 x 1.800.  Les imatges 
s’han de dirigir a la secretaria de la vostra 
UEC o a la seu de la UEC de Gràcia, carrer 
Encarnació 131-133, 08025 Barcelona o a la 

següent adreça de correu electrònic: 
uecexcursionisme@gmail.com

A la primavera cal omplir els 
pulmons d’aire fresc

Teniu a les mans el número de primavera de la revista Excursionisme, el 404 de maig-juny. Un 
número teixit en un moment històric del nostre país en què es barreja la indignació amb la 
injustícia. És per això que en aquests moments difícils volem tenir un record, en forma de llaç 
groc, per aquells que lluiten per les nostres llibertats. Serveix també d’homenatge per a tots 
aquells de que des que es va fundar la Unió Excursionista de Catalunya – Agrupació Esportiva, 
l’any 1931, han lluitat per mantenir vives les llibertats de tots els catalans. La muntanya és 
sinònim de llibertat i des dels seus cims us esperonem a omplir els pulmons d’aire fresc en 
les vostres sortides per continuar la lluita.

Entrem en matèria amb una visió històrica de les Dolomites, en una proposta del Ramon 
Pascual que ens proposa recórrer les Dolomites emulant el que van fer, fa gairebé 150 anys, 
els seus descobridors. És un bon article per als fans de les Dolomites i per als neòfits en la 
matèria. Tot seguit, us oferim passar a una activitat més enèrgica, la del David Casalprim que 
barreja en una mateixa activitat la bicicleta i el ràfting entre Noruega i Finlàndia. Són 7 dies 
per enamorar-vos dels paisatges més salvatges prop del llac Porojärvi, i els rius Poroeno i 
Lätäseno per començar. 

En les pàgines centrals de la revista la segona part de les “Dues voltes al Mont Viso” d’en 
Pasqual Garriga que completa la que ens va proposar en l’anterior número de la revista, el 
403. En aquesta ocasió, deixem enrere la neu i ens endinsem a la descoberta de la regió 
del Piemont i el seu Mont Viso (3.841 metres) a l’estiu. El “Giro del Viso”, tal com se’l coneix 
popularment, va ser una aposta del físic i glaciòleg escocès James David Forbes que l’any 1839 
va traçar una ruta per cinc valls que envolten el Mont Viso. La proposta que us fa en Pasqual 
és per a 5 jornades. Tanquem el número de primavera marxant cap a Bolívia a fer la ruta 
daurada de la Pilar Gonzàlez. Transitarem per la cordillera Real de Bolívia. Aproximadament 
a 150 quilòmetres de La Paz. 

Que en gaudiu!
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La conquesta de les Dolomites

Text i fotografies de Ramon Pascual

Considerades per molts unes de les muntanyes més boniques de la terra, les Dolomites 

gaudeixen d’una èpica història de descobertes dels pioners de l’excursionisme i l’alpinisme. 

Descripció general de les 
Dolomites

Les Dolomites, antigament cone-
gudes  com a Monti Pallidi per les 
tonalitats clares de les seves roques, 

formen part dels Alps calcaris sud-orien-
tals. Es troben completament situades a 
l’actual estat italià, distribuïdes fonamen-
talment en tres províncies: Belluno, a la 
regió del Veneto i Bolzano-Bozen i Trento 
a la regió de Trentino-Alt Adige (Sudtirol), 
si bé una part petita del massís es troba a 
Udine i Pordenone (regió de Friuli-Vene-
zia Julia). 
El nucli principal de les Dolomites se  situa 
entre el riu Adige, a l’oest, i el riu Piave, a 
l’est, si bé l’important massís de Brenta, 
de vegades de caràcter dolomític discutit, 
es troba a l’oest del riu Adige. Limiten el 
nucli principal pel nord la Val Pusteria 

i pel sud la Val Sugana. Molts dels topò-
nims d’aquestes muntanyes es presenten 
en dues llengües, l’italià i l’alemany, degut 
a les vicissituds de la seva relativament re-
cent història. Encara dues altres llengües 
més es parlen en l’àmbit dolomític: el ladí 
i el friülès. En aquest article farem ús ge-
neralment de la toponímia italiana.
És comú subdividir les Dolomites en els 
anomenats grups (massissos) d’extensió i 
altitud màxima variable, relativament aï-
llats i separats entre ells per magnífiques 
valls. Les valls i àrees principals són: Val 
di Fiemme, Val di Primiero, Val di Fas-
sa, Val Gardena, Val Badia, Val Pusteria, 
conca de Cortina d’Ampezzo, regió de Ca-
dore, Livinallongo-Arabba, Val de Bioisin 
i Molveno. I els grups principals, alguns 

de renom mundial, són: Marmolada, La-
temar, Catinaccio, Gruppo Sella, Sasso-
lungo, Pale di San Martino, Gruppo Odle-
Puez, Sciliar, Dolomiti di Fanes-Braies, 
Dolomiti di Sesto, Cristallo, Cadini di Mi-
surina, Tofane, Gruppo delle Marmarole, 
Col di Lana, Sorapiss, Antelao, Gruppo 
della Croda da Lago, Nuvolau, Monte 
Civetta, Monte Pelmo, Bosconero, Vette 
Feltrine-Gruppo del Cimonega, Gruppo 
dello Schiara, Dolomiti di Lienz, Dolomiti 
Friulane, Dolomiti di Comelico-Dolomiti 
Carniche i Dolomiti del Brenta. 
Si bé els seus pics més alts no assoleixen 
l’altitud de l’Aneto (3.343m a la Marmo-
lada), es compten diverses desenes de 
glaceres i geleres enmig de les immenses 
torres, agulles, crestes i parets rocoses de 

Cimone della Pala des del passo Rolle
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les Dolomites. La glacera més gran flueix 
pel vessant nord de la Marmolada, el cim 
més alt.
Les Dolomites foren declarades  Patrimo-
ni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
2009 i són considerades  àmpliament unes 
de les muntanyes més belles de la Terra i 
un paradís per a tot tipus d’activitats tu-
rístiques i per als esports de muntanya.

Història de la descoberta 
general de les Dolomites 
pels excursionistes i els 
alpinistes

El paisatgista, viatger i escriptor fran-
cès Albanis Beaumont (1753-1810) viatjà 
el 1786 per les valls de l’Adige i l’Isarco, 
el principal afluent de l’Adige, a la regió 
del Trentino. Fruit d’aquest viatge fou la 
publicació del llibre Travels through the 
Rhaetian Alps (1792) (els Alps Rètics, el 
punt més alt dels quals és el Piz Bernina, 
no inclouen però les Dolomites). Beau-
mont, que publicà relats de nombrosos vi-
atges per diferents regions dels Alps, fou, 
per tant, un dels primers divulgadors del 
Trentino-Sudtirol.   
A Los Dolomitas. Descubrimiento y 
conquista, de Hermann Frass, hi ha un 
paràgraf una mica confús en el qual  l’au-
tor descriu breument l’aportació que di-
versos personatges francesos de finals del 
segle XVIII feren al descobriment de la 
roca que donaria el nom actual d’aquestes 
muntanyes: Picot de Lapeyrouse (1744-
1818), el mateix Beaumont i especialment 
el mineralogista Déodat Tancrède de Do-
lomieu (1750-1801). Aquest darrer feu al 
1788 un viatge per l’Alt Adige en el qual 
descobrí una roca “calcàrea amb mag-
nesi” que envià a analitzar a Ginebra, al 
professor de geologia Nicolas Théodore de 
Saussure, fill del naturalista i conqueridor 
del Mont Blanc al 1787, Horace Bénédict 
de Saussure. Dolomieu proposà anome-
nar aquesta “nova” roca Saussurita, en 
honor del ginebrí il·lustre, però Nicolas es 
decantà per donar-li el nom del seu des-
cobridor.
El 1837, molt més tard, l’editor londi-
nenc John Murray (1808-1892) publicà A 
Handbook for Travellers in Southern 
Germany, una guia de gran èxit en la qual 
es ressaltaven especialment les “Munta-
nyes Dolomítiques”. En 1843 l’alemany 
Karl Baedeker (1801-1859) publicà una 

guia d’Alemanya i Àustria que també des-
crivia els Alps Orientals.
1864 fou l’any de publicació de la prime-
ra guia monogràfica sobre les Dolomites: 
The Dolomite Mountains: Excursions 
through Tyrol, Carinthia, Carniola and 
Friuli in 1861, 1862 and 1863, de Josiah 
Gilbert i George C. Churchill. Aquesta 
guia cobria, però, una àrea molt més ex-
tensa del que avui es consideren les Do-
lomites.
Després del pas dels primers viatgers i 
excursionistes començaren a realitzar-se 
les primeres escalades dels grans cims: El 
Pelmo (3.168 m), fou escalat per Sir John 
Ball, eminent científic i alpinista anglès, 
el 19 de setembre de 1857. Un guia local 
l’acompanyà fins a la cresta cimera però 
Ball arribà en solitari al punt més alt. Ball 
fou del 1857 al 1860 el primer president 
del British Alpine Club de Londres, el més 
antic club alpinista del món. Entre els al-
pinistes britànics pioners a les Dolomites 
cal anomenar també a Francis F. Tuckett 
(1834-1913), que exercí de vicepresident  a 
l’Alpine Club.      
Cinc anys més tard, al 1862, l’austríac 
Paul Grohmann (1838-1908) arribà per 
primera vegada a les Dolomites. Les nom-
broses primeres i el seu coneixement pro-
fund d’aquestes muntanyes li valgueren el 
nom de “rei de les Dolomites”.  Algunes 
de les seves primeres foren a la Tofana di 
Mezzo (20-08-1863) i l’Antelao (18-09-
1863). També pujà a la Marmolada, la To-
fana, el Sorapiss, el Cristallo, la Punta del 
Tre Scarperi, la Cima Grande di Lavaredo 

i el Sassolungo, entre d’altres. Grohmann 
fou al 1862 un dels tres cofundadors del 
Club Alpí Austríac. A l’època dels pioners 
hi hagué diverses dinasties de guies famo-
sos, procedents de les valls dolomítiques o 
d’altres àrees alpines: els Innerkofler, els 
Salcher, la família Dimai, els Lacedelli o la 
família Siorpaés, entre d’altres. 

La conquesta dels cims 
més emblemàtics

Basant-nos en les notes històriques des-
crites en el documentat i magníficament 
il·lustrat llibre de Hermann Frass, citat 
anteriorment, presentem a continua-
ció les dades clau de la conquesta de les 
grans moles dolomítiques, monuments 
de roca envoltats de prats i boscos. El llis-
tat es mostra cronològicament, des de la 
primera ascensió al Pelmo al 1857 fins a 
la del Campanile Basso, al 1899, 42 anys 
per ascendir les principals muntanyes de 
les Dolomites. S’han inclòs també les pri-
meres a les grans parets presents en molts 
d’aquests cims, algunes de les quals no es 
feren fins a la tercera desena del segle XX. 
Cal fer notar que no pot haver-hi certesa 
absoluta amb els noms i les dates presen-
tats en aquest llistat. 

Pelmo (3.168 m): Una cima aïllada con-
querida el 19 de setembre de 1857 per Sir 
John Ball. La Directíssima de la cara nord, 
de quasi 900 m de desnivell, fou oberta  
l’11 d’agost de 1924 per R. Rossi i F. Simon.

Les parets nord del Pelmo i el Pelmeto, a la dreta de la imatge
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Tofana di Mezzo (3.244 m). És la més 
alta del grup de les Tofanes. El vienès Paul 
Grohmann la pujà el 29 d’agost de 1863. 
La pared sud de la propera Tofana di Ro-
zes (3.225 m), de 800 m, fou vençuda a 
l’agost de 1901 per les germanes barones-
ses Illona i Rolanda von Eötvös, de Buda-
pest, amb els guies A. Dimai, G. Siorpaés i 
A. Verzi de Cortina.

Antelao (3.263 m). Grohmann i el guia 
M. Ossi pujaren aquesta gran muntanya 
relativament aïllada el 18 de setembre de 
1863 però el mateix dia també arribaren 
al cim el guia Francesco Lacedelli i el seu 
nebot Alessandro Lacedelli. La gran paret 
sud, de 1.000 m de desnivell, fou superada 
el 16 d’agost de 1898 per J. S. Phillimore i 
A. G. S. Raynor amb els guies A. Dimai, Z. 
Pompanin i M. Innerkofler.

Sorapiss (3.205 m). Novament Groh-
mann amb els guies Francesco Lacedelli 
i Angelo Dimai arribaren  al  cim el 16 de 
setembre de 1864. 

Marmolada (3.342 m). És el cim més alt 
de les Dolomites): El “rei de les Dolomi-
tes”, Grohmann, la pujà el 28 de setembre 
de 1864 amb els guies germans Angelo i 
Fulgenzio Dimai, de Cortina d’Ampezzo. 
L’alta i llarguíssima paret sud (de 600 a 
900 m d’alçada) fou escalada per primera 
vegada l’1 de juliol de 1901  per l’escocesa 
Beatrice Thomasson amb els guies Miche-
le Bettega i Bartolo Zagonel, de Fiera di 
Primiero.

Cima Tosa (3.173 m). És la punta més 
alta de les  Dolomites de Brenta. Hi ha 
certs dubtes respecte als primers escala-
dors. El 9 d’agost de 1865 John Ball i un 
tal Foster pujaren amb el guia M. Nicolus-
si però sembla possible que el 20 de juliol 
d’aquell mateix any una altra cordada de 
sis persones, guiada per Giuseppe Loss de 
Fiera di Primiero, arribés al cim.

Cristallo (3.221 m). Aquest cim de la 
conca de Cortina fou ascendit per primer 
cop el 14 d’agost de 1865 per Grohmann 
amb els guies de Cortina Angelo Dimai i 
Santo Siorpaés. El famós guia Michael In-
nerkofler el pujà més de 300 vegades.

Civetta (3.220 m). Sobre el poble i el llac 
d’Alleghe, l’enorme Civetta fou escalada 
per primer cop el 31 de maig de 1867 per 
Francis Fox Tuckett, de Bristol, i Simeone 

Pared sud de la Tofana di Rozes

El massís de l’Antelao

La Marmolada i les seves glaceres

La conquesta de les Dolomites
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de Silvestri “Piovanel”, del poble de Zol-
do, amb els prestigiosos guies suïssos i 
cosins Melchior i Jakob Anderegg. La 
gran paret nord-oest, de diversos quilò-
metres d’extensió i una alçada màxima 
de 1.200 m, fou vençuda el 24 d’agost 
de 1895 pels anglesos A. G. S. Raynor i 
J. S. Phillimore amb els guies Antonio 
Dimai i Giovanni Siorpaés. La Directís-
sima per aquesta paret fins al cim fou 
realitzada pels muniquesos Emil Solle-
der i Gustav Lattenbauer de Munic  el 7 
d’agost de 1925. 

Punta dei Trei Scarperi (3.152 m). 
Una altra ascensió de Paul Grohmann, 
ara amb els guies Peter Salcher i Franz 
Innerkofler i un portejador, el 18 de ju-
liol de 1869. Aquest cim es troba al grup 
de les Dolomites de Sesto, a la zona nord 
del massís.

Sassolungo (3.181 m). Unes setma-
nes més tard, el 13 d’agost de 1869, els 
mateixos escaladors pugen l’anomenat 
Langkofel, a la Val Gardena. La gran 
paret nord, de 1.000 m d’alçada, fou su-
perada el 17 d’agost de 1896 per Werner 
Wildt, de Berlín, amb els guies Sepp i 
Michael Innerkofler.

Cima Grande di Lavaredo (2.999 m). 
Aquest quasi tres-mil  de les Dolomites 
de Sesto és probablement la muntanya 
més fotografiada de les Dolomites. Vuit 
dies més tard de pujar el Sassolungo, el 
21 d’agost de 1869, Grohmann i els seus 
inseparables guies Peter i Franz aconse-
gueixen la més alta de les Drei Zinnen 
(Tres Torres de Lavaredo). L’absoluta-
ment (o quasi) llisa paret nord (600 m) 
fou vençuda en quatre dies, de  l’11 al 14 
d’agost de 1933, pel mític Emilio Comi-
ci, de Trieste, amb els guies germans G. 
i A. Dimai.

Cimone della Pala (3.185 m). Fantàs-
tic cim del grup de la Pale di San Marti-
no. El 3 de juny de 1870, E. R. Whitwell 
amb els guies Christian Lauener, de 
Lauterbrunnen (Suïssa) i Santo Siorpa-
és,  de Cortina, el conquereixen.

Catinaccio (2.981 m), conegut en ale-
many pel poètic nom de Rosengarten. 
Fou pujat el 31 d’agost de 1874 per C. C. 
Tucker, de Londres, i T. H. Carson amb 
el guia suís François Devouassoud. La 
punta més alta del grup del Catinaccio 

El massís del Monte Cristallo

La gran paret nord-oest de la Civetta

Parets nord de les Tre Cime di Lavaredo, amb la Cima Grande al mig
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és el Catinaccio d’Antermoia (3.002 m)). 
La  paret est (600 m) fou escalada el 24 
d’agost de 1896 per Phillimore i Raynor, 
vencedors l’any anterior de la paret nord-
oest de la Civetta, amb els guies Angelo 
Dimai i L. Rizzi. 

Croda del Toni (3.094 m) o Cima Do-
dici. Aquest cim dels trons, segons els 
habitants d’Auronzo, fou conquerit el 28 
de setembre del 1874 pels guies Michael i 
Johann Innerkofler. Es troba a les Dolomi-
tes de Sesto. 

Monte Agnèr (2.872 m). Aquest fabulós 
cim del grup de la Pala de San Martino, 
té una de les “grans parets” dels Alps, que 
Reinhold Messner descriu al seu llibre 
Las grandes paredes. El 18 d’agost de 
1875 Cesare Tomé, de Belluno, i Martino 
Gnech, d’Agordo, amb el guia Tommaso 
dal Col fan la primera ascensió. La paret 
nord (1.500 m de caiguda sobre la vall de 
San Lucano) va ser escalada durant dos 
dies, del 14 al 15 de setembre de 1921, pels 
italians A. Andreoletti i A. Zanutti amb el 
guia F. Jori. 

Sass Maòr (2.812 m). Una altra merave-
lla del grup de la Pale di San Martino, amb 
una paret de quasi 1.000 m d’alçada. H. A. 
Beachcroft i C. C. Tucker el pujaren el 4 de 
setembre de 1875 amb els guies François 
Devouassoud, de Chamonix, i Battista 
della Santa, de Caprile. Bessona del Sass 
Maòr es la Cima della Madonna (2.733 
m), amb l’extraordinàriament aeri spigo-
lo del Vel (400 m) com element més carac-
terístic. La cima es pujà per primera vega-
da durant el 12 i 13 d’agost de 1886, amb 
G. Winkler, de Munich i A. Zott, d’Augs-
burg com a protagonistes i el Vel fou es-
calat el 19 de juliol de 1920 per Gunther 
Langes i Erwin Merlet, de Bolzano.

Pala di San Martino (2.987 m). El cim 
que dona nom al  grup fou pujat per pri-
mer cop el 23 de juny de 1878 per A. Pa-
llavicini i J. Meurer amb els guies Santo 
Siorpaès i Arcangelo Dimai. La paret sud 
(600 m) novament per Raynor i Phillimo-
re el 24 d’agost de 1896 amb els guies A. 
Dimai i L. Rizzi.

Punta Grohmann (3.126 m). Aquesta 
punta, al massís del Sassolungo, fou esca-
lada l’agost de 1880 pel guia Michael In-
nerkofler. El seu nom és un homenatge al 
“rei de les Dolomites”.

La Pala di San Martino des de Sant Martino de Castrozza al capvespre

El Sass Maòr entre els núvols

La paret nord del Mont Agnèr sobre la vall de San Lucano

La conquesta de les Dolomites
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Furchetta (3.025 m). Situada al fabulós 
grup dels Odle-Puez, va ser conquerida en 
solitari el 3 de setembre de 1880 per Jo-
hann Santner, resident a Bolzano, a la vall 
de l’Adige. La  paret nord, de 800 m d’al-
çada,  l’escalaren E. Solleder i F. Wiessner 
el primer d’agost de 1925. 

Croda da Lago (2.709 m). Cresta esca-
lada el 19 de juliol de 1884 pel baró Roland 
von Eötvös, de Budapest, amb l’omnipre-
sent Michael Innerkofler.

Crozzon di Brenta (3.135 m). Situat al 
bellíssim grup del mateix nom, fou esca-
lat el 8 d’agost de 1884 per Karl Schulz, 
de Leipzig, amb el guia M. Nicolussi, de 
Molveno. La gran paret nord-est (900 m) 
l’escalaren l’1 d’agost de 1911 Paul Preuss 
i Paul Relly. 

Torres de Vaiolet. Les tres torres del 
Vaiolet es troben al massís del Catinaccio. 
Torre Winkler (2.800 m). Georg Win-
kler, de Munic , arribà en solitari al  cim 
el 17 de setembre de 1887. Torre Stàbe-
ler (2.805 m). La pugen el 16 de juliol de 
1892 el guia Hans Niederwieser-Stàbeler 
amb H. Helversen. Torre Delago (2.790 
m). Tres anys més tard, el 22 de setembre 
de 1895, Hermann Delago, de Bolzano, 
l’assoleix en solitari. 

Punta delle Cinque Dita (2.996 m). 
També al gran grup del Sassolungo. El 8 
d’agost de 1890 els vienesos Robert Hans 
Schmitt i Johann Santner arriben al  cim. 

Torres de Sella (2.688 (III), 2.597 
(II), 2.533 (I)). Al grupo de Sella, les 
torres Seconda i Prima són escalades el 
9 d’agost de 1899 per Otto Ampferer, K. 
Berger i W. Hammer i la Torre Terza (la 
més difícil) per K. Berger y E. Franzelin el 
29 de juliol de 1890. 

El Campanile Basso des del camí del refugi Selvata

Les Torres de Sella des del pas del mateix nom

Croda da Lago des del Lagazuoi

Referències
Los Dolomitas. Descubrimiento 
y conquista. Hermann Frass. Edi-
torial RM. Barcelona. 1979
Las grandes paredes. Reinhold 
Messner. Editorial RM. Barcelona. 
1978
https://es.wikipedia.org/wiki/
Dolomitas
https://ca.wikipedia.org/wiki/
Dolomites
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Semblava que aquest any no hi hauria l’escapada Wilderness anual. L’estiu s’acabava i no 

s’apreciaven intencions d’aventura en l’ambient. Però una sobretaula relaxada d’un 

sopar de principis de setembre, tot recordant les anècdotes de batalles passades, va ser 

suficient per alliberar els nostres instints més profunds i marcar un objectiu 

abans no s’acabés la temporada.

Bikerafting 
al nord 
d’Europa

Text i fotografies de David Casalprim

La tundra noruega

Dit i fet. A la setmana desembarcà-
vem d’un avió a Tromso, Norue-
ga, sota una espectacular aurora 

boreal que ens donava la benvinguda. 
La idea era fer una escapada llampec a 
una de les últimes zones verges d’Eu-
ropa: 7 dies, 80 km de bici i 100 km en 
caiac. Començar a Noruega per creuar 
la frontera amb Finlàndia en bici fins el 
llac Porojärvi, per desprès baixar els rius 
Poroeno i Lätäseno en caiac fins arribar a 
Markkina. 
L’autobús ens va deixar a Birtavarre a úl-
tima hora de la tarda, una petita població 
a la riba del fiord Kafjorden. Després d’or-
ganitzar l’equipatge a les bicis només ens 
va quedar temps per fer 10 km força plans 

fins que la nit ens va atrapar just al punt 
d’informació de l’entrada al Parc Nacional 
de Reisa, on vam trobar un aixopluc ideal 
per dormir.
Aquest curt inici de ruta de capvespre ja 
ens va deixar entreveure que alguna cosa 
ens havia passat per alt a l’hora de fer 
l’equipatge... potser els xafogosos mesos 
d’estiu ens van donar una perspectiva 
difusa a l’hora de valorar les temperatu-
res que trobaríem en aquestes latituds... 
Paral·lel 69º, 330 km per sobre el Cercle 
Polar Àrtic. Els dos primers quilòmetres 
van ser suficients per recriminar-me a mi 
mateix el no haver agafat guants ni barret, 
era evident que aquest cop no em sobraria 
roba... Al matí següent ens tocava guanyar 

alçada fins la cota 800 m. Sortint quasi des 
de ran de mar i amb tot lo necessari per 
desconnectar de la civilització durant 7 
dies, totalment aïllats en autosuficiència i 
carregant el material de riu. Caiac, rems, 
armilla, etc...
Una pista en bon estat ens porta fins 
l’extrem est del llac Goulasjärvi. Punt 
d’inici de la ascensió al Halti (1.324 m), 
la muntanya més alta de Finlàndia. Però 
aquesta vegada deixem de banda el Hal-
ti i ens endinsem a la tundra lapona per 
unes roderes de quad. Molt evidents al 
principi però que mica en mica s’anaven 
complicant, desdibuixant-se per tornar a 
aparèixer més endavant, alternant zones 
pedregoses amb aiguamolls. Una delícia... 
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Avançar era lent i cansat però les bicicle-
tes Fat Bike semblaven gaudir, al cap i a la 
fi es tractava del seu terreny ideal. I no cal 
dir que nosaltres tampoc no podíem dis-
simular el somriure de les nostres cares.
A mig dia, amb l’amenaça del núvols ar-
ribem al Nordkalottlden, un trekking de 
800 km típic de la zona que ressegueix les 
antigues rutes nòmades dels Sami, més 
antic que les actuals fronteres. En principi 
ja no abandonarem el Nordkalottlden du-
rant tres dies.
El fred apreta, amb les mans i el clatell ge-
lats arribem a la cabana Somasjärvi amb 
les últimes llums del dia. Un oasis al mig 
de la tundra lapona. Contra tot pronòstic 
ens trobem l’estufa de la cabana encesa. 
La Rosemari, ha arribat abans que nosal-
tres. Es difícil coincidir amb algú més per 
aquests paratges però aquesta vegada la 
casualitat ha fet que la nostra arribada a 
la cabana fos més comfortable.
La Rosemari ens explica que fa 5 setma-
nes que segueix el Nordkalottlden a peu 
totalment sola. Del qual encara li queden 
5 dies per acabar. A l’exterior de la cabana 
es comencen a gelar les petites gotes de la 
rosada, el clima es posa interessant... La 
Rosemari s’ofereix a regalar-nos els seus 
segons guants desprès d’explicar-li el meu 
enéssim error de principiant, però fet el 
cor fort els refuso, i aleshores ens expli-
ca que a l’altre costat de la frontera, ja en 
terreny finlandès, hi ha una cabana amb 
alguns guants desaparellats, i potser els 
puc aprofitar. També ens explica que ha 
tingut un dia complicat per arribar fins 
aquí. Ens interessa escoltar el que ens pu-
gui dir ja que nosaltres haurem de seguir 
el camí per on ella ha vingut. Sembla ser 
que hi ha molt de gel acumulat, sobretot 
a les roques, i que ha trigat tot el dia per 
caminar 15 km fins aquí.
Com que la cosa pinta malament, ens 
plantegem un canvi de plans, les aventu-
res llampec no permeten endarrerir-se ni 
un sol dia. Per això decidim optar per una 
drecera una mica més exigent i salvatge a 
canvi d’assegurar-nos complir el nostre 
“timing”.
Al matí següent ens posem en marxa, 
la Rosemari ja fa una hora que s’ha aco-
miadat de nosaltres. Seguim les quasi 
imperceptibles roderes de quad que s’en-
dinsen en l’immensitat de les esplanades 
de prats alpins. Arribem a la frontera amb 
Finlàndia, una enorme fita de pedres ho 
confirma. A partir d’aquí hem d’aguditzar 
la vista per trobar restes de camí i algun 

senyal, i guiar-nos per la lògica del terreny 
per esbrinar la direcció a seguir fins arri-
bar a la cabana de Kopmajoen. La parada 
és obligatòria, un vestigi de civilització en 
mig de tanta desolació sempre desperta la 
curiositat.
Aquesta cabana és més petita i acollidora 
que l’anterior on hem dormit. Trobo els 
guants, tres en total, tots desaparellats, 
dos esquerres i un de dret. No es un bon 
lloc per tindre manies  o sigui que agafo 
els que m’encaixen millor a veure si em 
puc escalfar una mica les mans. En aquest 
punt deixem el Nordkalottlden per seguir 
vorejant el llac Somasjärvi fins a la seva 
desembocadura, el riu Valtijoki. El baix 

nivell d’aigua de mitjans de setembre el 
fa impracticable pels caiacs i ens veiem 
obligats a seguir el seu curs pel costat 
oest. Però els prats tous, les roques, els ai-
guamolls i algunes banyes de rens ens im-
pedeixen pedalar de manera fluida i ens 
veiem obligats a empènyer la bici durant 
15 llargs quilòmetres... Comencem a veu-
re petits grups de rens a pocs quilometres 
del llac Porojärvi, tan curiosos com es-
pantats, corren per allà on volen mentres 
nosaltres avancem mig encallats en el seu 
terreny. 
Hem perdut 200 m de desnivell i ja notem 
una millora en la temperatura, potser la 
absència de vent també hi ajuda. Per fi 

La riba del llac Porojarvi, amb poc nivell d’aigua

Un dels trams tranquils del Lätäseno
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arribem al llac i inflem els caiacs. Hem 
de creuar la desembocadura per arribar 
a la cabana del Porojärvi. Poc més d’un 
quilòmetre a rem i ja ens adonem que el 
nivell d’aigua és realment baix, no parem 
d’enganxar-nos amb les pedres amagades 
sota l’aigua amb la constant amenaça de 
rebentar el caiac en qualsevol moment.
La cabana de Porojärvi compleix amb les 
nostres expectatives. Només accessible 
per aigua, en caiac o barca, o per aire en 
helicòpter o hidroavió, ens ofereix una ta-
rima de fusta per dormir, una taula amb 
un parell de bancs i una estufa de ferro 
colat. El llenyer és una altre cabaneta a 

pocs metres de la cabana principal, plena 
fins el sostre de fusta tallada a mida per 
l’estufa. Després d’avançar camp a través 
empenyent la bici tot el dia, aquesta caba-
na sembla una suite de luxe.
Al matí següent el cel continua ennuvolat. 
Amb ganes de remar pugem als caiacs i 
afrontem un dels objectius principals del 
viatge, el riu Poroeno. Un riu d’amplada 
mitja i no molt profund. L’aigua no cor-
re prou com per deixar-se portar. Cada 
cert temps veiem petits grups de rens que 
s’espanten al veure’ns. Rascar les pedres 
o embarrancar-se en elles amb el caiac 
comença a ser habitual, on una petita 

sacsejada, a vegades més que petita, solu-
ciona el problema i seguim riu avall. Els 
trams de ràpids fàcils s’alternen amb els 
meandres. Veiem una parella de cignes 
blancs enormes, ens sorprèn veure’ls en 
un espai tan erm com la tundra. Els rà-
pids comencen a complicar-se, amb el pes 
de l’equipatge i les bicis, perdem molta 
maniobrabilitat a l’hora de dirigir el caiac 
cap on nosaltres volem. Això ens obliga a 
anticipar-nos molt i remar amb totes les 
forces per tal d’esquivar els ràpids i les 
pedres per traçar una línia segura. I quan 
no ho aconseguim no ens queda un altre 
remei que agafar ben fort el rem i batallar 
fins a sortir invictes dels ràpids.
Fins arribar a la següent cabana encara 
afrontem dos ràpids interessants, amb 
una amenaça de bolcada que no passa 
d’ensurt. Però tot i no bolcar quedem ben 
xops per la quantitat d’onades que ens 
passen per sobre i que mica en mica ens 
van omplint els caiacs d’aigua, havent de 
parar de tant en tant a buidar-los per no 
gelar-nos encara més...
Arribem a Tenomuotka, cabana situada a 
certa alçada a la riba dreta del riu. Amb 
mobiliari senzill però tremendament 
útil. Traiem els caiacs de l’aigua per as-
segurar-los, no fos cas que el vent o una 
crescuda de l’aigua se’ls emportés a mitja 
nit. Però desprès de passar 6 hores asse-
gut dins el packraft (el caiac inflable que 
fem servir) les cames no reaccionen com 
un pensa i acostumen a fallar, resultat? 
Caure tot sencer dins el riu. Tremolant 
com un pollet ens centrem en la tasca 

Bikerafting al nord d’Europa

Tromso

Seguint les roderes de quatre abans que desapareguin
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principal, encendre l’estufa i escalfar-nos, 
per la resta ja hi haurà temps. Entre secar 
la roba, menjar i descansar, ja s’ha fet de 
nit. Només hem fet 25 km de riu en tot un 
dia. Les alarmes salten. Fem comptes i ar-
ribem a la conclusió que hem de pujar el 
ritme o no arribem a temps a Markkina 
per agafar l’autobús de tornada a Tromso.
A mitja nit la cabana sembla una sauna, 
el rendiment d’aquestes estufes és impres-
sionant. Hem d’obrir la porta per refrescar 
l’ambient i no ofegar-nos. I just en aquest 
moment ens sorprèn una aurora boreal de 
les més grans que hem vist. El cel està net i 
una franja groguenca creua el cel amb una 
dansa sinuosa que hipnotitza. Potser sigui 
el senyal d’un bon auguri.
Doncs no, el dia següent s’aixeca amb nú-
vols. Comencem a deixar enrere la tundra i 
el paisatge comença a omplir-se de bedolls 
moribunds, estem a la taiga. Comencem el 
dia arrossegant els caiacs pel riu, el nivell 
d’aigua és molt baix però als pocs metres 
guanya profunditat i podem començar a 
remar tot i patir alguna enganxada amb 
pedres amagades. Només començar ens 
trobem amb un dels punts complicats del 
Poroeno, el ràpid de Pirunportti de classe 
III. Un pas estret que canalitza tota l’agua 
del riu amb dos ressalts espumosos. La ve-
ritat es que amb poca aigua encara sembla 
més difícil. Fem un porteig de 100 m pel 
costat esquerra del riu, sense desmuntar 

les bicis ni l’equipatge dels caiacs fem un 
parell de viatges i llestos. Així superem 
un dels punts difícils del riu, afrontar un 
ràpid de classe III amb tant d’equipatge i 
les bicis, és tindre totes les paperetes per 
acabar en remull i empassant aigua per 
tot arreu... Al cap d’una estona arribem a 
l’afluent Rommaeno que s’ajunta amb el 
Poroeno, el riu que estem baixant. A partir 
de la unió d’aquests dos rius el riu pren el 
nom de Lätäseno. El nostre segon objectiu.

Seguim tranquils, algun ràpid senzill 
on només cal buscar una línia segura a 
seguir. Altres trams on és obligat remar 
per poder avançar. Al final d’un d’aquests 
trams tranquils, el riu desapareix entre 
mig d’unes roques, i darrera només es 
veuen les copes dels arbres de les ribes 
del riu. L’Ivan sembla que inspecciona 
alguna cosa sense baixar del caiac, i de 
cop, encara el que sembla l’entrada d’un 
ràpid que produeix un soroll ensordidor. 

La pista del llac Goulasjärvi amb el Halti al fons

Cabana de Somasjarvi (Noruega) a tocar de la frontera amb Finlàndia
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Al cap d’uns segons ja no veig l’Ivan, tant 
sols les puntes dels rems que apareixen 
intermitentment. Això és un bon senyal, 
vol dir que encara rema o lluita amb els 
ràpids. Quan arribo a les roques veig un 
desnivell per on l’aigua flueix per sobre de 
enormes roques i ja no hi ha marxa enre-
re. La corrent em porta cap el centre, no 
puc fer res més que apretar les dents i re-
mar per intentar dirigir el packraft, però 
és inútil. El caiac no obeeix amb tant de 
pes i comencen les muntanyes russes. El 
primer ressalt el passo amb més pena que 
glòria i el segon se’m traga per complert. 
El que queda de ràpids es converteix en 
una lluita constant per mantindre el cap 

fora de l’aigua. El caiac i la bici segueixen 
el seu propi camí. En un intent de salvació 
m’aferro a ells però sembla una mala idea, 
millor alliberar-se i ja ens trobarem al 
final dels ràpids. En un parell d’ocasions 
l’aigua em fa saltar per sobre uns ressalts, 
per desaparèixer engolit per les corrents 
d’aigua, no toco ni el fons del riu amb els 
peus. Per sort tot te la seva fi i el que sem-
blava etern només van ser 150 m de riu.  
Al final estava l’Ivan custodiant el caiac 
tombat amb la bici en remull. Posem el 
caiac en posició, totalment xop i calat fins 
els ossos salto dins el packraft. L’Ivan em 
fa un senyal per a que miri a la riba dreta, 
hi ha una cabana i les restes d’un petit edi-

fici. Estem a Munnikurkkio, antiga esta-
ció de guàrdia fronterera entre Finlàndia i 
Noruega, a pocs metres de la riba esquerra 
del riu. Els tremolors arriben a l’instant, 
ens hem de posar a remar per entrar en 
calor com sigui.
Aquest ràpid no el teníem controlat, a 
saber que més se’ns ha escapat d’aquí en 
endavant.
Algun ràpid més de poca consideració ens 
porta a una tram de 9 km on la corrent 
en prou feines es mou, ens toca remar i 
a més a més amb vent en contra. 3 hores 
sense descans, ni ens passa pel cap deixar 
de remar, primer de tot perquè el vent no 
ens empenyi enrere i segon perquè el fred 
apreta i ens peten les dents. L’Ivan ho por-
ta millor, ell no ha caigut a l’aigua, només 
s’ha esquitxat a base de bé.
Al passar per Hirvasvuopio parem a la 
cabana que visitem cada hivern durant 
les rutes en Fat Bike per la neu. Conven-
ço a l’Ivan per parar a escalfar-nos i re-
cuperar-nos. Es fa molt difícil continuar 
en aquestes condicions de vent i fred. 
Al final, el que pretenia ser una parada 
per recuperar-se acaba sent una para-
da i fonda. La situació es complica. Dels 
50 km que volíem fer només completem 
la meitat, el temps apreta i si no aconse-
guim avançar més ràpids no arribarem 
a temps a Markkina. La tarda s’aclareix i 
el sol il·lumina una Lapònia radiant. Ens 
escalfem, mengem, assequem la roba i 
descansem com és degut. En els pròxims 
dies haurem de recuperar terreny com 
sigui, i potser hi ha alguna sorpresa més 
esperant-nos.
La bolcada del dia anterior i el fred que 
vam passar van fer que el dia comencés 
amb poques ganes de ficar-se dins el riu. 
Però havíem d’arribar a Markkina quan 
abans millor, ningú ens vindria a treu-
re les castanyes del foc. Això vol dir que 
s’havia de matinar. El cel serè ens va re-
galar una nit estelada, i lògicament, una 
baixada de les temperatures considerable. 
L’aigua que havia quedat dins i a sobre el 
caiac va quedar completament gelada, el 
gebre era un mantell blanc que ho cobria 
tot. La “diversió” estava assegurada. Es 
presentava un dia dur i fred. Amb tota la 
roba posada comencem a baixar els pri-
mers ràpids, fàcils, senzills. Per sort el sol 
escalfa i a la poca estona ens podem co-
mençar a treure una mica de roba. Ràpid a 
ràpid anem avançant. De tant en tant hem 
d’anar buidant el caiac amb un recipient 
improvisat per treure l’aigua que mica en 

Bikerafting al nord d’Europa

Endinsant-nos a la tundra noruega

Cabana de kopmajoen (Finlàndia), un cop creuada la frontera
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mica ens va entrant per culpa de les ona-
des. És fàcil veure campaments de tipis 
a la riba del riu amb assecadors de peix i 
petites barques de fusta varades en terra 
ferma, sembla que els samis mantenen 
una manera de viure molt tradicional.
Durant el dia també veiem un parell d’ai-
xoplucs de dos parets i sostre amb foc a 
terra i restes de fogueres a les vores del 
riu, el paisatge comença a semblar-se més 
a un bosc que a la taiga i alguns ants dis-
trets i solitaris, més grans que un cavall, 
s’obren pas entre la bardissa.
Sense adornar-nos arribem a Isokurkio, 
hem fet 35 km sense sortir del caiac, 9 
hores en total. Al posar-nos de peu les 
cames ens fan figa i caminem com ànec 
marejats... Isokurkio és l’últim punt com-
plicat de la ruta, un ràpid de classe IV que 
volem evitar sigui com sigui. Per sort uns 
metres abans hi ha la cabana que rep el 
nom del ràpid i aprofitem per passar la 
nit. I des d’aquí agafarem un sender de 
poc més d’un quilòmetre que ens portarà 
més enllà del ràpid Isokurkio. En arribar 
a la cabana sentim olor de fum, i ens sor-
prèn trobar-nos dos matrimonis vestits de 
caçadors amb les seves imponents escope-
tes fent-se les típiques salsitxes en un foc 
a terra al costat de la cabana. Ells també 
al·lucinen al veure’ns arribar amb els ca-
iacs i les bicis a sobre. Després d’una curta 
xerrada desapareixen entre el bosc camí a 
la cabana que tenen a dues hores a peu on 
l’endemà un helicòpter els anirà a buscar. 
Nosaltres comencem el nostre ritual diari, 
encendre estufa, escalfar-nos, eixugar la 

roba, menjar... i, aquesta vegada, desinflar 
el caiac i muntar la bici per l’endemà re-
corre el sender que ens portarà més enllà 
del ràpid. Ens ha sorprès lo fàcil que ens 
ha resultat avançar avui, però no podem 
passar per alt que demà encara ens que-
den 20 km per fer i hem d’acabar abans 
de les 14 h per no perdre el bus i en con-
seqüència l’avió de tornada a casa. Així 
doncs matinar és obligatori.
Al dia següent, mengem quatre ganyips 
just llevar-nos, recollim les coses de dor-
mir i ens posem a pedalar fins trobar un 
altre cop el riu. És de nit encara, inflem 
els caiac, fixem la bici i les motxilles al 
packraft i tot i això ens hem d’esperar 
que despunti el dia, és tant fosc que no 
es veuen les pedres del riu ni per on van 
els corrents. Per fi ens posem a l’aigua, 
els primers quilòmetres cauen ràpid fins 
arribar a una zona de cabanes privades, 
ja ens apropem a la civilització. A partir 
d’aquí, 12 km de rem desesperants, l’ai-
gua no corre però el paisatge és de postal. 
Saludem algun local que utilitza el riu 
com a carretera amb la seva llanxa. Els 
quilòmetres passen molt a poc a poc, l’ai-
gua no es mou, hem de remar sí o sí. Per 
fi escoltem soroll de camions, la carretera 
no pot estar massa lluny però sembla que 
no hi arribem mai. Però abans de perdre 
el seny per desesperació, darrera d’un 
revolt de riu, veiem el pont de Markkina 
sobre el Lätäseno. Punt final de la nostra 
aventura.Hem arribat amb dues hores de 
marge per agafar el bus. Ho recollim tot, 
muntem les bicis, i com que a Markkina 

només hi ha un pont, quatre cases parti-
culars i un càmping tancat, decidim pe-
dalar 10 km per arribar a Karesuvanto 
per menjar alguna cosa abans no agafem 
el bus que ens portarà a kilpisjärvi, fron-
tera amb Noruega. Encara amb la roba 
humida, saquegem el comfortable bufet 
d’un bar de carretera, comentem la jugada 
dels últims dies, el fred i l’esgotament han 
passat a millor vida. Els animals que hem 
vist, rens, ants, cignes, àguiles, etc... les 
aurores que ens han visitat de matinada... 
res se’ns ha oblidat. De forma rotunda i 
contundent ens veiem en condicions de 
tatxar el Poroeno i el Lätäseno de la car-
peta de “Pendents” i començar a pensar 
en quina serà la següent aventura.
En una estona agafarem el bus que ens 
portarà a Kilpisjärvi, on tornarem a en-
trar a Noruega per pedalar els últims 50 
km de tràmit i quasi tots de baixada fins 
a Skibotn, on passarem la nit en qualsevol 
racó per tornar a agafar un altre autobús 
de matinada que ens tornarà a Tromso 
per volar cap a casa al dia següent.

Markkina, punt final de la ruta

Tornada a la civilització, a Karesuvanto
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Arribada al coll Vallanta de 2.811 m amb el Mont Viso al darrere
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Dues voltes al Mont Viso
- 2a part: estiu -

El Mont Viso és, amb els seus 3.841 m, la darrera gran muntanya de l’arc 

alpí i el cim més emblemàtic de la regió del Piamont. Amb pocs mesos 

de diferència vàrem fer dos circuits al voltant seu. En el darrer número 

d’Excursionisme vaig explicar el circuit hivernal fet amb esquís. Aquí us 

descriuré el nostre particular Giro del Viso en el qual al principi de la travessa 

ens desviem del traçat clàssic per ascendir al cim del Mont Viso. 

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí
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El Giro del Viso

El circuit clàssic que fa la volta al massís 
és conegut a Itàlia com el Giro del Viso 
i com que és a Itàlia on discorre quasi tot 
el camí utilitzaré aquesta denominació tot 
i referir-me a la muntanya com a Mont 
Viso. Cada estiu es massifica amb milers 
d’excursionistes, majoritàriament italians, 
però també amb gent vinguda d’altres pa-
ïsos d’Europa. Pel que fa a la popularitat 
del circuit es pot dir que recorda la dels 
nostres Carros de Foc. Cal dir que el Giro 
del Viso és  un traçat amb antecedents 
històrics. Efectivament segueix la primera 
volta que el 1839 va fer-ne el físic i glaciòleg 
escocès James David Forbes travessant els 
cinc grans colls que comuniquen les valls 
que envolten el cim. Parlo dels colls de la 
Traversette, Viso, Passo Gallarino, San 
Chiaffredo i Vallanta. Un circuit de gran 
bellesa, que té un traçat de 35 quilòmetres 
i un desnivell acumulat que s’acosta als 
tres mil metres. Ofereix un parell de vari-
ants i pot fer-se en 3, 4 o 5 dies, en funció 
de com allarguem les etapes. 
A l’estiu disposem de vuit refugis guardats 
on pernoctar, dos d’ells a peu de carretera. 
Això ens dóna flexibilitat a l’hora de plani-
ficar les etapes, el sentit en què el recorrem 
o el punt de partida. Com sigui, el Giro del 
Viso discorre en un 80 % per territori ita-
lià i només entre els colls de Traversette i 
Vallanta ens mourem en territori francès. 
A fi de no caure en la reiteració de dades, 
us recordo que aquest article és el segon 

capítol d’una història d’amor cap a aquesta 
muntanya bella i altiva que treu el cap molt 
per sobre de qualsevol dels seus veïns. 
El primer capítol el teniu en el número an-
terior de la revista Excursionisme (núm. 
403) on us descrivia la volta a la muntanya 
feta una Setmana Santa amb esquís. Re-
cordaré només, tal com havia dit, que la 
volta a l’estiu va ser la que primer vam fer 
i que tan útil ens va resultar en fer la volta 
a l’hivern.
Aquest circuit pot fer-se al llarg de tot l’es-
tiu i fins que tanquen els refugis. Cal saber 
que fins ben entrat el juliol la neu és ben 
present a tots els colls i en les capçaleres de 
les valls i que, a més, obstrueix la sortida 
del Buco del Viso, un túnel que ens estal-
viaria el pas del coll de la Traversette. Cal 
afegir també que, per causa de la seva altu-
ra i situació, el Mont Viso sembla atraure 
les boires, fins i tot en dies de bon temps. 
Així doncs, de manera particular en el 
vessant oriental del massís, la meteorolo-
gia insisteix a fer-nos la guitza generant 
boires que a partir del migdia s’enfilen pels 
vessants de la muntanya i ens priven de les 
vistes alhora que dificulten l’orientació.
A l’estiu els dos punts habituals de sortida 
des del cotxe són a Itàlia. Un és el Pian del 
Ré a l’alta vall del Po a 2.020 metres d’al-
tura, però que a nosaltres ens obligaria a 
fer una gran volta. L’altre és l‘entrada de la 
vall Vallanta a tocar del poble de Castello 
i del refugi Alevé, que és on comencem i 

acabem nosaltres. El camí més curt i ràpid 
és ananr-hi per autopista fins a Gap. Un 
cop allí hem de seguir la N94 en direcció 
a Briançon i en arribar a Guillestre endin-
sar-nos a la vall de Queyràs. Accedim a 
Itàlia pel coll d’Agnel (2.744 m) i baixem 
fins a l’inici de la ruta que es troba al pri-
mer revolt passat el nucli de Castello. Són 
uns 760 Km i 8 h de carretera des de Bar-
celona. Nosaltres ens allotgem al refugi 
Alevé situat a 1.600 m a peu de carretera 
uns cent metres més enllà del punt on co-
mença la vall Vallanta 

El nostre Giro del Viso

Com he dit que cadascú és lliure d’orga-
nitzar-se la volta al Mont Viso com vulgui 
o potser en funció de la disponibilitat de 
places als refugis. En el nostre cas, par-
tim la primera etapa del circuit clàssic en 
dues per tal de poder ascendir al cim de la 
muntanya en la segona jornada. Per tant el 
que descric a continuació és el nostre par-
ticular Giro del Viso. Vam fer el circuit a 
començaments de juliol amb la companya 
i alpinista Angèlica Tesas. Fou amb ella 
mateixa i amb l’Eloi Figueras amb qui, 
deu anys abans, havíem descobert i que-
dat captivats pel Mont Viso mentre traves-
sàvem els Alps des de Suïssa fins al mar. 
Teníem doncs un repte pendent amb la 
muntanya i per això hi havíem de tornar.

Val Vallanta, 

principi i final 
de la Volta al 

Mont Viso



21

Excursionisme 404

1a etapa.              
Castello - Refugi 
Bivacco Boarelli. 4 a 5 h 
+ 1.220 m

Al revolt on la vall Vallanta arriba a la 
carretera, a 1.600 m, trobem un ampli 
estacionament i una munió de rètols 
que ens indiquem els horaris fins als 
colls i refugis de la zona. Enfilem la 
vall més carregats del que pertocaria 
ja que portem una corda, grampons, 
arnés i piolet. Ens faran falta a la se-
gona jornada si volem coronar el cim 
del Mont Viso. A més portem menjar 
per dos dies ja que hem previst pas-
sar la primera nit en un refugi bivac. 
La vall guanya altura ràpidament, 
mirant enrere veiem el poble de Cas-
tello. A 1.800 m deixem a l’esquerra 
les granges d’Alpet. La vall s’eixam-
pla i enfila el nord, hi ha ramats de 
vaques blanques pasturant i antigues 
bordes amb la teulada feta amb grans 
lletres d’esquist. Els boscos són de pi 
làrix una espècie que perd les agulles 
a l’hivern. Al cap d’una hora a 1.900 
m deixem a la dreta l’itinerari clàssic 
del Giro del Viso. Creuant el riu per 
uns taulons de fusta ens enfilaríem 
als colls de San Chiaffredo i Gallarino 
i en 4 o 5 h arribaríem al refugi Quin-
tino Sella. Nosaltres seguim pujant la 
vall Vallanta, passem per les bordes 
de Soulières i a mà dreta s’obre  la vall 
que cerquem sota l’esvelta agulla de 

Forciolline i la Rocce di Viso de 3.160 m. 
A la cota 2000 m trobem el rètol que ens 
indica el trencall cap a la vall de Forcio-
lline. Al cap de 10 minuts hi ha una nova 
bifurcació. El camí de la dreta puja directe 
al refugi Boarelli, on volem fer nit, per un 
camí que segueix el llit del torrent i que, 
pel que hem llegit, és delicat i exposat. 
Prenem per tant el camí de l’esquerra que 
va cap el refugi bivac Berardo. Per sobre 
un llom enfilem una pujada sostinguda 
de sis-cents metres amb vistes sobre la 
vall Vallanta que ens porta al petit refu-
gi metàl·lic penjat a 2.710 m. Té lliteres i 
mantes però no ens hi quedem. La boira 
va envaint l’alta vall de les Forciolline. 
Resta encara un llarg flanqueig sobre ter-

reny rocallós, nu de tota vegetació i només 
cent metres de pujada. Intuïm que la boira 
deu ser habitual ja que trobem grans mar-
ques de pintura groga cada pocs metres i 
nombroses fites de prop d’un metre d’al-
tura. Arribem als llacs de les Forciolline i 
descobrim enlairat entre el segon i el més 
gran el nostre refugi Boarelli. El llac en-
cara està cobert de glaç esquerdat la boira 
ens amaga els cims del voltant. El Boarelli 
és un refugi vibac ampli i modern situat 
a 2.820 m. Inaugurat el 2004 ofereix  12 
llits amb mantes, menjador, emissora 
d’emergència i un sistema d’acumulació 
de l’escalfor del sol. Per la tarda la boira 
s’esvaeix i podem veure el coll de Sagnette 
per on baixarem l’endemà.

2a etapa.                 
Refugi Bivacco Boarelli 
- Mont Viso - coll de 
Sagnette - refugi 
Quintino Sella. De 10 
h a 12 h + 1.100 m / - 
1.270 m
Etapa que ens neguiteja per la im-
portància del repte. El Mont Viso és 
un cim complicat de pujar. A més a 
principis de juliol cal afegir als llargs 
trams d’escalada fàcil llargs trams 
més o menys costeruts on cal pro-
gressar amb piolet i grampons. Sor-
tim vall amunt a trenc d’alba, a dos 
quarts de sis del matí. Del coll de Sag-

Bivacco Boarelli sobre el llac de Forciolline, darrere seu el coll de Sagnette 

Terreny mixt pujant al cim del Mont Viso
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nette veiem baixar un guia i dos clients que han sortit dues 
hores abans del refugi Sella. Sota una roca amaguem la roba 
i el sac de dormir que recollirem de baixada. Els primers ra-
jos de Sol pinten de groc el majestuós Mont Viso que per fi 
el contemplem en la seva totalitat, quasi mil metres sobre 
nostre. Sobre un terreny que encara acumula molta neu gua-
nyem altura ràpidament. Un replà nevat i una rampa de neu 
ens porten al refugi bivac Andreotti, suspès en una mena 
de balconada a 3.225 m (1 h 30 minuts). Trigarem encara 
tres hores més en ascendir els sis-cents metres que ens se-
paren del cim. A estones progressem per rampes nevades i 
a estones grimpem canals de roca de II, que tot i no ser una 
escalada pròpiament dita sí que aconsellen encordar-nos per 
precaució. La companya és més bona escaladora i em dóna 
confiança. Per allò de la boira trobem marques de pintura 
groga a cada dues passes i si no fites. Davant nostre hi ha una 
parella i més amunt el guia i els dos clients. No ens creuarem 
amb ningú més en tot el dia. Això sí, tots  set acabarem as-
solint el cim. Gairebé cinc hores després d’haver sortit del 
refugi assolim els 3.841 m del Mont Viso. Són dos quarts 
d’onze, el dia és radiant  però al vessant oriental del massís 
les boires guanyen ràpidament altura. Ens fem les fotos amb 
la gran creu de ferro que corona la muntanya i emprenem la 
que sabem que serà una llarga baixada. Sobre terreny mixt 
cal prendre més precaucions a la baixada que a la pujada, i 
ho fem assegurant els passos més drets. Triguem, així, tres 
hores i mitja a baixar i desgrimpar fins al vibac Andreotti 
on la boira comença a envoltar-nos, i encara una hora i mitja 
més en acabar de baixar fins on havíem deixat part del pes. 
Des d’aquell punt pugem un centenar de metres fins al coll 
de Sagnette situat a 2.991 m, al que arribem a les 16 h. A l’al-
tre costat  hi ha una canal estreta, empinada i molt ombrí-
vola plena de pedregars que baixa a la conca del llac Grande 
di Viso. Hi ha una via ferrata que es veu molt nova que cara 
amunt deu ser de gran ajut. De cara avall no ho veiem tant 
clar i optem per baixar pel corriol descompost i mig desdi-
buixat que intuïm que devia ser el camí  de tota la vida.  Bai-
xats els primers cent cinquanta metres el corriol ens aboca 
al capdamunt d’una tartera que baixem decidits i que perd 
progressivament inclinació. Arribem a l’ampla i gran coma 

que s’estén al peu del vessant oriental del Mont Viso. El camí en-
cara travessa força trams amb neu mentre contemplem els llacs 
Pellegrino i de Sagnette i marmotes aquí i allà.  Finalment so-
bre el llac Grande di Viso divisem el gran refugi Quintino Sella. 
Dedicat al fundador del CAI està situat en un balconada amb 
vistes a la vall a 2.640 m. És  molt gran, té quatre pisos, ofereix 83 
places en habitacions de 4 a 6 persones, un luxe! Hi arribem re-
bentats després d’una jornada de 13 hores de caminar i grimpar. 
Sabem que el més difícil està fet i això ens omple de joia.

3a etapa.                    
Refugi Quintino Sella 
- Viso Mozzo - refugi 
Giacoltti. De 1 h 30 min 
a 2 h + / - 380 pel cim  
del Viso Mozzo. 3 h 30 
min + 590 / - 480 per  
l’etapa

Vist com se les gasta la boira decidim 
que després d’esmorzar pujarem al 
cim del Viso Mozzo just a sobre del re-
fugi i separat del Mot Viso pel coll del 

Terreny mixt pujant al cim del Mont Viso

Stambeccos o cabres alpines mudant el pelatge, camí del refugi Giacoletti
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mateix nom. L’ascensió la fem per un 
sender a estones desdibuixat sobre un 
pendent pedregós on descobrim unes 
cabres salvatges dels Alps que aquí 
anomenen stambeccos. En una hora 
arribem al cim de 3.091 m coronat per 
una gran creu metàl·lica blanca. Des 
del seu cim veiem el Pian del Rè i el 
llac Chiaretto pel que passarem més 
tard. Tornem al refugi i emprenem 
l’etapa quan les boires comencen a fer 
acte de presència. Un camí de mules 
puja suaument fins el coll de Viso a 
2.650 m. A l’altre vessant baixa deci-
dit fent ziga-zagues, talla la morrena 
nord-oriental del Mont Viso i després 
d’uns girs arriba al curiós llac Chia-
retto d’aigües turqueses i amb forma 
de cor (2.261 m). Allí la boira ens en-
volta i sort en tenim de les marques de 
GR (que baixa al Pian del Rè) i de les 
molt nombroses fites d’un metre d’al-
tura que marquen el camí. Una mica 
més avall abandonem el GR i prenem 
a l’esquerra el camí que puja al collet 
dels Laghi (llacs) a 2.389 m. Sota seu 
hi ha els llacs Lausetto i Superior, 
però no hi baixem sinó que seguint 
el nostre camí (marcat com a V14) 
guanyem altura pel vessant fins arri-
bar a un coll a 2.670 m entre la Punta 
Udine i la Rocce Alta. A tocar d’aquest 
coll trobem un ramat de stambeccos 
que es deixen retratar dòcilment. Tots 
estan mudant el pelatge d’hivern pel 
d’estiu. El collet ens deixa a una coma 
enlairada i amagada al capdamunt de 
la qual, al costat d’un nou coll, trobem 
el refugi Giacoletti a 2.741 m envoltat 
de neu. La tarda serà plujosa i malgrat 
la seva austeritat, un únic dormitori 
per a 55 places, gaudirem del tracte i 
l’escalf del refugi.

4a etapa.                 
Refugi Giacoletti - Coll 
de la Traversette - 
refugi Viso - coll i refugi 
Vallanta 8 h + 790 m / 
- 1.080 m

El dia ens desperta amb una especta-
cular perspectiva de tot el vessant i la 
carena nord del Mont Viso que la boi-
ra ens havia ocultat la tarda anterior. 

Sobre mateix del refugi s’enfila una canal 
amb tartera equipada amb un cable que 
puja 160 metres fins el passo del Porco. És 
una bretxa que permet fer drecera i que 
ens estalviaria pel capbaix tres hores de 
camí. Però nosaltres no hem vingut a fer 
dreceres sinó a fer el Giro del Viso. Com 
que el refugi es troba en un coll el primer 
que fem és baixar uns dos-cents metres 
per una vall acanalada coberta de neu 
dura. Baixem amb grampons. Ens segueix 
un nombrós grup d’adolescents a qui els 
monitors encorden per seguretat. A la base 

de la canal el camí es bifurca, vall avall va 
cap al Pian del Rè. Travessant la canal em-
prenem un camí equipat amb cables i es-
glaons ben assenyalat com a “Sentiero del 
Postino” (del carter). És el camí que unia 
una sèrie de casernes militars de control 
fronterer. Els cables ens són de gran ajut 
quan travessem trams pendents coberts 
de neu. Ens movem pel peu de la carena 
del massís del Viso. Cinc-cents metres sota 
nostre divisem l’hotel-alberg del Pian del 
Rè, on arriba la carretera i on neix el riu 
Po, el més gran d’Itàlia. El Sentiero del 

Refugi Sella i el Viso Mozzo de 3.091 m al qual ascendirem  

Refugi Giacoletti al final de la 3a etapa 
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Dues voltes al Mont Viso  - 2a part: estiu - 

Postino acaba quan enllacem de nou 
amb el camí de mules que puja del 
fons de la vall. Arribem al Pian Mait 
a 2.711 m i enfilem unes ziga-zagues 
que pugen fins a les antigues casernes 
militars (2.800 m) que controlaven el 
pas de gent i mercaderies pel coll de la 
Traversette situat cent cinquanta me-
tres més amunt. El pendent costerut 
aconsella posar-se grampons. Allí dalt 
trobem tres persones que s’afanyen a 
tallar esglaons sobre la neu dura i a 
instal·lar-hi un passamà per tal de fa-
cilitar el pas al grup d’adolescents que 
ens segueixen! A la roca una congesta 
de neu gairebé tapa l’entrada al Buco 
del Viso. Es tracta d’un túnel obert 
l’any 1481 per facilitar el trànsit de 
persones i mercaderies entre el ducat 
de Saluzzo i la Provença francesa. Fa 
75 metres de llarg i entre 2 i 2,6 d’alt. 
És per tant el primer túnel transalpí, 
una veritable obra dirigida per engi-
nyers militars que va tardar tres estius 
a executar-se. Hi entrem i el recorrem 
sencer, però el vessant francès es troba 
completament tancat per la congesta 
de neu i tirem enrere. Guanyem sense 
gaire dificultat el coll de la Traversette 

(2.950 m, 3 h) pujant els esglaons tallats a 
la neu. Altrament presenta un tram expo-
sat en cas de caiguda. Pel vessant francès 
baixem cap a l’alta vall del riu Guil a la 
comarca del Queyràs. La vall és oberta i 
el camí evident. Amb tot trigarem encara 
una hora i mitja més en arribar al refugi 
del Viso. A la cota 2.437 m enllacem amb 

el camí que puja des de la vall. El refugi, 
propietat de la FFCAM, l’antic CAF, està 
penjat en un vessant de la vall a 2.460 m 
i ofereix la millor perspectiva sobre el do-
ble cim del Mont Viso. Hi dinem tot fent 
una cervesa que ens hem ben guanyat. Hi 
podríem dormir però ja hi havíem estat 
anys enrere i ens ve més de gust conèixer 

El Mont Viso al centre i el Viso Mozzo a l’esquerra al matí des del refugi Giacoletti

A l’interior del Buco del Viso el primer túnel transalpí, que data del 1481
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el refugi Vallanta. Reprenem doncs 
el camí seguint el vessant planer de 
la vall. Deixem a l’esquerra el corriol 
que baixa del Passo del Porco i arri-
bem al gran llac Lestio (2.510 m). La 
neu cobreix bona part del pedregar, 
costerut a partir d’aquest punt, que 
s’enfila cap el coll de Vallanta. Tra-
cem la línia que ens  sembla més fàcil 
malgrat la feixuga pujada. Més amunt 
trobem una traça evident sobre la neu 
que encara el coll de Vallanta de 2.811 
m. Hi arribem dues hores després de 
sortir del refugi. Els núvols ens deixen 
veure a estones el doble cim del Viso 
des d’una nova perspectiva, ara molt 
propera i espectacular. Emprenem la 
baixada de la llarga vall que ens ha 
de dur fins al cotxe, però avui no hi 
arribarem. Al cap d’una hora i quart  
arribem al refugi Vallanta. Es troba a 
2.450 m al costat del llac de la Bealera 
Founsa, just al peu del cim del Viso-
lotto o Viso de Vallanta de 3.781 m el 
segon cim de la muntanya. Inaugurat 
el 1988 és un refugi d’arquitectura 
trencadora i asimètrica on gaudirem 
d’un merescut descans al final d’una 
llarguíssima etapa.

El Sentiero del Postino camí del coll de la Traversette a la 4a etapa

Encarant el coll de Vallanta, a l’esquerra, tot sortint del refugi del Viso
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5a etapa.                 
Refugi Vallanta - 
Castello 2 h 30 min         
- 850 m

Fer nit al Vallanta era una decisió 
estratègica ja que, a més de conèixer 
aquest singular refugi, ens oferia la 
possibilitat de fer una darrera eta-
pa fàcil i disposar de la resta del dia 
per tornar a Catalunya. El darrer dia 
s’aixeca plovent. Ja és mala sort! Per 
sort l’etapa és curta, poc més de sis 
quilòmetres de distància i cara avall. 
No esperem que millori el temps i 
sota la pluja ens posem en marxa. 
Descobrim que a la sortida del llac hi 
ha muntada una minicentral hidro-
elèctrica que alimenta el refugi. A 
mida que perdem altura deixem en-
rere el món mineral en el qual hem 
viscut els darrers tres dies. Reapa-
reixen el boscos de pi làrix,  els prats 
plens de flors alpines i finalment el 
Sol. Aproximadament al punt on 
quatre dies enrere havíem  enfilat 
la vall de les Forciolline ens podem 

Baixant la vall Vallanta a la 5a etapa

L’espectacular refugi Vallanta al capvespre

Dues voltes al Mont Viso  - 2a part: estiu - 
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Llistat de refugis Guardats

•.	 Refugi Alevé, http://www.rifugioaleve.it/ 

•.	 Refugi Bagnour  www.rifugiobagnour.it/

•.	 Refugi Quintino Sella http://www.rifugiosella.it/

•.	 Refugi Alpetto http://www.rifugioalpetto.it/

•.	 Refugi del Pian del Rè  http://www.ghironda.com/vallepo/pages/94967.htm

•.	 Refugi Giacoletti  http://www.giacoletti.it/

•.	 Refugi del Viso http://refugeduviso.ffcam.fr/home.html

•.	 Rifugi Vallanta http://www.rifugiovallanta.it/

treure les jaquetes impermeables i 
gaudir d’un dia radiant. És com si el 
Mont Viso es volgués acomiadar de 
nosaltres oferint-nos la seva millor 
cara. Quan la vall guanya pendent 
divisem el poble de Castello i sabem 
que l’aventura toca a la seva fi. Tot i 
l’alegria d’haver acomplert el doble 
repte de fer la volta i pujar el cim del 
Mont Viso, quan encara estem fent 
camí, comencem a enyorar aquesta 
gran muntanya.

Plànol de la ruta del 

Mont Viso a l’estiu
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Bolívia, la 
ruta daurada

Text de Pilar González Domínguez
Fotografies de Marianela Ávila Rojas i Pilar González Domínguez

Pampa de la Quebrada Kote amb Illimani al fons

Bolívia és un país de contrastos, de 
somni de colors i de formes, un 
dels països més bells d’Amèrica 

Llatina. Els paisatges bolivians es troben 
entre els més bonics del planeta, és per 
això que en aquest viatge tot és resplen-
dor: els ors de les esglésies barroques de 
Potosí, l’implacable sol de l’altiplà, les ex-
tensions immaculades i enlluernadores 
del Salar de Uyuni, els llacs de colors del 
Sur de Lípez, les aigües turqueses del llac 
Titicaca i els impressionants nevats de la 
Cordillera Real.

En aquest article repassem un gran viatge 
per un dels trescs més bonics del món: la 
Cruzada del Illampu. Però abans d’em-
prendre la desconeguda i meravellosa 
travessa, que transcorre per les zones més 
altes de l’altiplà bolivià, vam voler aclima-
tar-nos tot recorrent-ne bona part  entre 

el llac Titicaca, al nord-oest, i la frontera 
xilena, al sud. El recorregut està marcat 
per múltiples sorpreses que a continuació 
tractaré de resumir sense deixar d’esmen-
tar aquells moments i sensacions més im-
pactants de cada lloc i que perduraran per 
sempre en el meu record.

A 2.790 m, en una vall envoltada per 
muntanyes verdes, vam començar el nos-
tre recorregut. En una ciutat fundada pels 
espanyols durant la primera meitat del 
s. XVI, Sucre, capital constitucional de 
Bolívia, seu de la Corte Suprema del país 
i on va tenir lloc el primer crit llibertari, 
inici del procés emancipador. Ciutat amb 
innumerables esglésies, restes colonials 
i classificada com a Patrimoni Mundial 
per la UNESCO. Continuem pujant per 
l’altiplà cap al sud-oest, per un paisatge 
cada vegada més desèrtic, fins a Potosí, a 

quasi 4.000 m sobre el nivell del mar. És 
una de les ciutats més altes del món. Po-
tosí, gràcies als rics jaciments de plata del 
Cerro Rico, va ser una de les ciutats més 
pròsperes del món durant el s.XVII però 
és també lloc on innumerables indígenes 
i esclaus de l’Àfrica van treballar en con-
dicions abominables i molts hi van perdre 
la vida. L’activitat minera ha declinat molt 
a partir de llavors però la ciutat ha sabut 
guardar els encants de la grandesa pas-
sada: esglésies barroques, Casa Real de la 
Moneda, un dels museus més interessants 
del continent, monuments i arquitectura 
colonial.

Continuem el nostre recorregut per l’alti-
plà cap al llunyà sud. El sud-oest de Bolí-
via forma la regió coneguda amb el nom 
dels Lípez. Aquesta alta i vasta terra de- 
sèrtica és una de les extensions salvatges 



29

Excursionisme 404

més rudes del planeta. En aquest punt, les 
terres són plenes a vessar de minerals i do-
nen als paisatges i llacs tota una gama de 
colors, amb capricis geològics que formen 
un marc sobrenatural com a conseqüèn-
cia de l’activitat volcànica i geotèrmica.

L’altiplà bolivià té una varietat pràctica-
ment inigualable de paisatges. Excepcio-
nals paisatges erosionats, desconeguts i 
lluny de les multituds. Passem a prop de 
la increïble ciutat de Roma, una joia intac-
ta, molt aïllada i totalment desconeguda 
a la qual s’hi arriba després d’un llarg 
però emocionant trajecte des de Tupiza. 
Malauradament no vam tenir el temps 
d’acostar-nos-hi i per tant serà una raó de 
pes per tornar en una altra ocasió a aquest 
llunyà i desconegut país.

Vam començar doncs la travessa quasi 
integral d’aquest llunyà sud-oest bolivià, 
el Sur Lípez: excepcionals paisatges sur-
realistes marcats amb imponents volcans, 
fonts d’aigua calenta amb bombolles, 
guèisers i fumaroles, llacs on habiten els 
flamencs i on els minerals i les algues fan  
tots els matisos de l’arc de San Martí. Arri-
bem després de dies de camí a través d’un 
paisatge estèril. Només volcans mil·lenaris 
pertorben el repòs del món mineral.

A partir d’Uyuni (poble sortit d’enlloc) el 
paisatge és de somni, molt variat, paradís 
de fotògrafs. Es tracta d’un territori curull 
de minerals que exposen la seva paleta de 
colors fins a l’infinit amb el Salar de Uyu-
ni, l’Arbre de Pedra, el desert de Siloli, 
la Laguna Colorada, els guèisers Sol de 
Mañana, la Laguna Verda i el volcà Linca-
bur, entre d’altres:

- El Salar de Uyuni és una immensa i en-
lluernadora superfície de sal immaculada 
de més de 10.000 km2. Ens apropem fins a 
la illa d’Incahuasi amb els seus magnífics 
cactus.

- La Laguna Colorada, a més de 4.200 m, 
és cèlebre pel seu color vermell viu degut a 
la seva riquesa en microorganismes. Això 
fa que milers de flamencs hagin escollit 
aquest domicili. Canvia del blau al ver-
mell diverses  vegades al dia.

- A més de 5.000 m d’altitud, explorem 
el guèisers Sol de Mañana: paisatge al-
lucinant, forats de fang bullint, jets de va-
por en mig de terrenys lunars multicolors.

- La Laguna Verde, a dies del primer poble 
bolivià, és un llac verd esmaragda que no-
més es podrà apreciar a determinada hora 
del dia envoltat per volcans. Com que hi 
havíem arribat massa aviat, també serà 
una altra raó de pes per tornar a Bolívia.

Ens dirigim ara cap al nord-oest de Bolí-
via, tot passant per Oruro fins a La Paz. 
A La Paz arribem per l’Alto, ciutat situada 
sobre el vorell de l’altiplà a 4.000 m. Cir-
cuit per carrerons que baixen al centre de 
la ciutat i pujada en alguns dels telefèrics. 
La Paz és seu dels òrgans executiu, legisla-

tiu i electoral; va ser escollida, al 2014, en-
tre les Set Meravelles del Món. A la tarda 
passegem per la vall de las Ánimas: extra-
ordinària vall en la qual l’erosió ha escul-
pit un paisatge geològic de gran magnitud 
i imponent. L’altiplà i la vall de les Ánimas 
brinden una vista excepcional de l’Illima-
ni i altres cims nevats de la Cordillera que 
hi ha al nord de La Paz.

Sortim aviat al matí cap al Tihuanaku, 
enigmàtica ciutat preincaica que basava 
la seva economia en l’agricultura, arqui-
tectura i ramaderia; centre de cerimònies; 

Al llac Titicaca

Cholita a la Isla del Sol
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construïda farà més de 3.000 anys. Edi-
ficis impressionants amb blocs de pedra 
que pesen més de 10 tones; ajustats com 
els dels monuments inques peruans. Vista 
increïble de la Cordillera. Seguim la car-
retera fins al llac Titicaca, bressol de la 
civilització andina. Té 8.550 km2 d’aigua 
blava turquesa. Ofereix un espectacle únic 

entre Perú i Bolívia. Travessem en trans-
bordador l’estret de Tiquina per arribar al 
petit llogarret de Copacabana (que guarda 
la verge negra del llac, patrona de Bolívia). 
Ens traslladem amb un vaixell a motor 
fins a l’illa de la Luna per visitar el temple 
de les verges de la Luna (lloc tihuanaku del 
SV pres pels inques cap al 1400). Al capda-

vant l’illa del Sol on es troben llocs arqueo-
lògics importants de la cultura inca. 

Durant la travessia del llac, la vista sobre 
la Cordillera Real, Ancohuma i Illampu 
amb més de 6.400 m, és magnífica (el 
majestuós Illampu, una muntanya que 
captiva). La Cordillera Real s’aixeca des 
de la vora oriental del llac Titicaca en les 
planícies altes de Bolívia, conegudes com 
l’altiplà. Aquest impressionant paratge ja-
lonat de pics nevats és només una porció 
de la immensa cadena dels Andes.

Existeixen antics senders pavimentats 
que creuen el massís, evidència de les ci-
vilitzacions precolombines. Aquestes vies 
de comunicació laboriosament constru-
ïdes, situades en els  vessants orientals 
dels Andes, s’atribueixen als inques, que 
governaren gran part de Bolívia i Perú 
durant el segles XV i XVI (es creu que la 
major part de l’or inca de l’antiga capital 
de Cuzco provenia de la part oriental dels 
Andes). Les vies empedrades també eren 
necessàries per als moviments de l’arma-

Bolívia, la ruta daurada

Abans d’arribar a l’Abra Koruasi
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da inca quan expandia el seu imperi. Des 
de llavors es va desenvolupar una autèn-
tica xarxa de camins destinats al comerç 
i al transport de minerals preciosos, com 
són l’or i la plata. Aquest laberint de sen-
ders proveeix als remots pobles indígenes 
d’una línia de comunicació amb el món 
exterior.

La Cruzada de l’Illampu 

segueix aquest sender durant 
set dies i porta als munta-
nyencs pels flancs del massís 
Illampu-Ancohuma. El sen-
der principal passa per llo-
garrets solitaris, creua zones 
de vegetació molt variada 
des de les palmeres sub-
tropicals i valls semiàrides, 
amb terrasses i cultivats farà 
milers d’anys, fins als fràgils 
boscs de quenual. El sender 
finalment emergeix a la puna 
(altiplà situat a gran altitud, 
fred i sec) on només veurem 
l’escassa vegetació que ha 
sabut adaptar-se a aques-
tes condicions extremes. En 
alguns trams més baixos, on 
la vegetació és més prolífica, 
existeix una gran varietat de 
fauna: podrem veure algunes 
vicunyes (de la família dels 
camèlids) mentre pasten cau-
telosament, molt valuoses 
per les seves llanes; visca-
txes entre les roques; gansos 
andins i altres aus que habiten 
als llacs, com el majestuós 
còndor dels Andes que sobre-
vola a la recerca de carronya 
per tal d’alimentar-se.

Al deixar enrere les palmeres de l’afa-
ble Sorata (2.678 m) el sender ascendeix 
en forta pujada i segueix la vall del riu 
Lakathiya fins al poble del mateix nom. Al 
travessar aquest, seguim el ramal esquer-
re  del riu, el creuem per un petit pont de 
pedra i continuem fins que la vall s’eixam-
pla i apareixen bons llocs per  acampar.

Al dia següent continuem l’ascensió fins 
al pas. Quan la vall s’eixampla, la ruta gira 
cap al nord i seguim un torrent. El sen-

der es fa encara més costerut, zigzagueja 
quasi verticalment fins  arribar al primer 
pas de circuit, el Abra Illampu (4.741 m). 
Apareixen davant nostre ramats de lla-
mes, que quan aixequen els caps semblen 
admirar la magnífica vista, sense reparar 
en el nostre entusiasme, quelcom d’inqui-
etant, degut a les dures  condicions mete-
orològiques de fred, humitat i boira, quasi 
a punt de ploure, que ens impedeixen veu-
re al capdavant la vista de l’impressionant 
glaciar el pic Illampu. Per darrere  i sota 
l’espessa boira intuïm verdes i profundes 
valls que semblen capbussar-se de forma 

vertiginosa. Des del pas Illampu el sender 
descendeix per les pastures de la vall de 
la Quebrada Illampu fins al riu Chuchu 
Jahuira on trobem la pista que va des 
de Sora a Ancohuma i Cocoyo. Seguim 
aquesta pista que descendeix suaument 
fins a la petita bifurcació  de l’estància 
Utaña Pampa. Les velles cases de pedra 
amb sostres de palla compten  amb unes 
parcel·les amb terrasses de cultius tradi-
cionals. La quinoa, un cereal alt en prote-
ïnes, creix amb profusió; amb ella farem 
una sopa deliciosa per  sopar. Al seu vol-
tant, sobre el terra  sec de les xacres, creix 

Al Paso Abra Illampu a 4.741m

A la vall de Quebrada Illampu
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de forma disseminada la papa. La vida en 
aquestes zones de l’altiplà dels Andes ha 
canviat poc al llarg dels segles. Creuem el 
riu Anco Huma Jahuira per un pont de pe-
dra i pugem la vall fins a assolir uns bons 
emplaçaments per acampar i passar la nit.

Al dia següent, continuem la pujada per 
aquesta vertiginosa vall, en direcció sud-
est, fins a arribar a l’Abra Korahuasi (4.479 
m), el nostre segon pas. Una vegada al pas 
seguim el sender que, entre exuberant 
vegetació, descendeix 1.000m fins a les 
verdes planures de la vall de Cocoyo. En 
aquest lloc és probable que puguem com-
prar truita fresca als nens, ja que, mentre 
cuiden els ramats de llames, pesquen al 
torrent que serpenteja per la vall. Cocoyo 
és un pueblito de pastors de llames i mi-
ners, els nens no estan acostumats a veu-
re muntanyencs per això apareixen a les 
cantonades per mirar-nos amb curiositat. 
Seguim la vorera de les ensordidores ai-
gües del riu Sarani, amb el riu a la nostra  
esquerra. A una hora del poble, trobem 
excel·lents llocs per acampar.

Des de Cocoyo, una ascensió suau d’unes 
quatre hores ens portarà al pas Sarani 
(4.600 m). Durant el recorregut per la vall 
Sarani, si mirem cap al davant, podem 
contemplar con les aigües de les cascades 
cauen espectacularment en la pantano-
sa pampa que es troba per sobre la vall. 
Albirem còndors que ens sobrevolen i 
observem viscatxes que salten entre els 
blocs de pedra. Després del pas el sender 
descendeix vertiginosament cap al remot 
pueblito de Chajolpaya on hi ha diverses  
cases, tot i que pocs signes de vida dife-
rents de les llames i ovelles. Aquí només es 
parla aimara i les botigues més properes 
es troben a dos dies de camí a peu, en la 
població d’Achacachi (bastant més enllà 
del següent pas).

Un cop arribats al pas, les espectaculars 
vistes sobre les aigües blaves i verdoses de 
les llacunes  Carrizal i  Khota recompen-
sen els esforços d’aquesta llarga i pronun-
ciada ascensió fins al que seria l’últim pas 
del circuit: el pas Abra Calzada (5.045 m). 
Trobem molts llocs d’acampada durant la 
pujada i també alguns a dalt, sempre amb 
la petjada impresa dels glaciars i amb els 
altíssims pics nevats que es troben a dalt. 
El pas podem dir que és ampli i erm, amb 
els omnipresents ichu (o espart dels An-
des) i escassa vegetació aferrada a la terra, 

que sobreviuen tot just entre els blocs mig 
coberts de gel i aigua de fusió provinent 
dels llacs.

A l’inici del descens el sender aviat es re-
dreça i es torna més estable, passa al costat 
de les llacunes que tot just he esmentat i 
creua un vessant de roques vermelles. Des 
de la llacuna Khota el camí continua cap a 
la Laguna San Francisco, creua la pampa 
recoberta d’herba de la Quebrada de Kote 
i puja per la cresta herbosa de la dreta. Al 

cim de la cresta ens espera un impressi-
onant panorama de 360º, amb l’immens 
llac Titicaca, a l’oest i els altíssims pics 
de la Cordillera, per darrere. El color 
d’aquest paisatge, que s’accentua amb l’es-
pecial lluminositat de l’altiplà, no pot re-
sultar més bonic. Abans de la llacuna San 
Francisco hi ha diversos  llocs propicis 
per  acampar (tot i que convé no fer-ho a 
la vista de cap casa, ja que els grangers lo-
cals no sempre es mostren amables). Però 
nosaltres vam preferir  continuar degut a 

Bolívia, la ruta daurada

Pampa de la Quebrada Kote amb l’Illimani al fons

Monte Calzada al fons
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Excursionisme 404

Localizació: Cordillera Real, a l’oest de Bolívia. 
Aproximadament a 150 km de La Paz.

Quan anar-hi?: recomanat de maig a setembre 
(època seca). Són els millors mesos per  caminar 
en aquesta  zona; els dies són solejats i les nits 
fredes.

Inici/Final: aquest circuit comença i finalitza a la 
subtropical ciutat de Sorata (2.695 m), al peu de 
les muntanyes Illampu i  Anconuma. Hi ha ser-
veis de busos públics des de La Paz (4 hores).

Duració: de 6 a 7 dies (+3 o 4 opcionals).

Màxima altitud: el pas d’Abra Calzada a 5.045 m.

Consideracions tècniques: l’itinerari recorre 
zones altes remotes. És recomanable dedicar 
alguns dies a l’aclimatació abans d’emprendre 
aquest recorregut. L’agressiu sol i l’altitud es 
combinen i existeix un alt risc de deshidratació, 
és necessari portar aigua suficient (es pot beure 

l’acumulació d’aigua en el terreny per la 
nevada inicial i posterior aiguat que ens 
va estar caient durant tot el descens.

Quan creuem la Laguna San Francisco 
per l’extrem nord, divisem gansos andins 
blancs i negres que sovint s’alimenten 
a la vora. El sender ens condueix fins al 
cim de la cresta, on es troba una gran fita 
de pedres que senyala l’altitud màxima 
(4.867 m). Des d’aquí, l’itinerari continua 
camp a través. Travessem la petita vall 
que segueix abans de girar a l’oest, a tra-
vés de la pampa i de la capçalera de la vall 
de la Quebrada Tiquitini. Per últim, una 
senda segueix fins a arribar a una pista 
que condueix al poble d’Alto Lojera. Aquí 
és possible prendre un camió direcció a 
Sorata o continuar pista avall fins al petit 
poble de Millpaya. Al camí, a una hora de 
Millpaya i abans de la població de Cochi-
pata, hi ha bons llocs d’acampada.

El paisatge canvia espectacularment 
quan descendim des de la puna herbosa, 
del pas d’alta muntanya, fins als camps de 
cultiu que es troben junt amb els petits i 
colorits pueblitos. Encara disfrutem de 
les fabuloses vistes, del massís d’origen 
glaciar de l’Illampu-Ancohuma, sobre 
les cascades d’aigua que provenen de la 

fusió del gel quan baixem abruptament 
fins a arribar al fons de la vall. Hagués-
sim pogut allargar el recorregut tot as-
cendint fins a la Laguna Chillata (4.204 
m) i la Laguna Glaciar. A aquesta última, 
que es troba a la impressionant altitud de 
5.038 m, s’hi accedeix directament des 
dels glaciars de l’Illampu. Aquesta zona 

l’aigua dels torrents, però abans de fer-ho és 
necessari potabilitzar-la).

Equip: és necessari transportar tot el menjar per 
al circuit. En La Paz es poden adquirir mapes i 
llogar l’equip necessari. Guies, mulaters i mules 
es poden contractar a Sorata.

Estil de tresc: motxilla i expedició. No hi ha 

zones específiques per acampar. És important 
no fer-ho a prop dels pueblitos.

Permisos/restriccions: no s’exigeix permís; 
tampoc existeixen restriccions per  caminar o 
escalar per la zona.

Contactes:

Operador per a  la volta  a Bolívia: TAKOURAL 
Roberto (guia Sucre i Potosí):
Jhonny Montes Ruiz (extreballador miner & tou-
rist services): +591 71837070 / jhonnybolivia@
hotmail.com

és sagrada per al poble aimara pel que és 
aconsellable contractar els serveis d’un 
guia local per a aquests tres o quatre dies 
de recorregut addicionals. Però decidim 
no allargar-ho ja que som a l’època de 
pluges i les condicions meteorològiques 
poden ser difícilment suportables quan 
s’acampa a tanta altitud.

FITXA  TÈCNICA

La Vall Sarani
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El llop és un mamífer de l’ordre dels 
carnívors. Antigament els llops 
eren abundants i es distribuïen per  

Nord-Amèrica, Euràsia i l’Orient Mitjà 
però, actualment habiten en una zona 
molt més reduïda. 
El pes i la mida del llop pot variar consi-
derablement en funció de l’espècie. Pre-
senten una altura de 0,6-0,9 metres, una 
mesura d’entre 1,3 a 2 metres des del mu-
sell fins a la cua i un pes d’entre 32 i 62 
kg. El color del pelatge va des del gris al 
gris marró, passant per totes les gammes 
de colors blanc, vermell, marró i negre. A 
la base de la cua tenen una glàndula que 
dona a cada individu un rastre aromàtic 
únic, que permet identificar-se entre ells. 
Són animals molt adaptables que poden 
viure en boscos, muntanyes, tundres, tai-
gàs i praderies. Són capaços de recórrer 

SMS DE  

El llop
Família: Canidae. Espècie: Canis lupus

diversos quilòmetres trotant a una veloci-
tat de 10 km/h i poden arribar a velocitats 
puntuals de 65 km/h en una persecució. 
Mentre corren poden fer salts de cinc me-
tres. 
El llop és un depredador i si no pot ca-
çar animals salvatges llavors s’alimenta 
d’animals domesticats (ovelles, gossos…) 
i afecta l’activitat ramadera. Durant la se-
gona meitat del segle XIX a Catalunya el 
llop fou perseguit fins a la seva extinció. 
A l’any 2000 es va detectar de nou la 
presència d’aquest animal salvatge a Ca-
talunya. En els darrers anys de manera 
puntual s’ha detectat a les comarques 
de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, 
el Solsonès, el Moianès i el Berguedà. Se 
sospita de la presència d’entre tres i tretze 
llops diferents, tots mascles i d’origen alpí 
francoitaliá. En concret a finals de l’estiu 

Sveinn Pálsson, les glaceres són 
viscoses

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

A la història de la ciència s’han do-
nat casos de contribucions impor-
tants que han restat oblidades per 

diversos motius, sovint incomprensibles. 
Un exemple seria l’estudi, que sobre les 
glaceres d’Islàndia, realitzà Sveinn Páls-
son a finals del segle XVIII, i que presentà 
per ser publicat a la Societat d’Història 
Natural danesa l’any 1795. El manuscrit, 
però, s’estigué en un prestatge durant 
quasi un segle fins que va ser trobat pel 
geòleg noruec Amund Helland, que el pu-
blicà parcialment l’any 1883. L’obra com-
pleta, que va veure la llum el 1945, vindria 
a ser un tractat de glaciologia, on s’hi des-
criuen sis de les glaceres més importants 
d’Islàndia i s’exposen teories científiques 
avançades al seu temps. Hi destaquen 
les referents al paper que juga la convec-
ció i la radiació en el procés d’ablació de 
les glaceres, així com les causes del seu 
moviment. Segons Pálsson aquestes es 
mourien per l’acció del seu propi pes, 

com si estiguessin fetes d’un material tan 
viscós com la brea. Aquesta tesi era molt 
semblant a la teoria viscosa del moviment 
de les glaceres que, mig segle després, pro-
posà el glaciòleg James D. Forbes. Sveinn 
Pálsson (Skagafjörður, 1762 – Vík í Mýr-
dal, 1840) va ser un naturalista i metge 
islandès. Després d’estudiar medicina i 
història natural a Reykjavík i Copenha-
guen, aconseguí una beca de la Societat 
d’Història Natural per fer un estudi geo-
lògic i naturalístic d’Islàndia, que llavors 

passat es va detectar a la serra del Port del 
Comte i va protagonitzar atacs a ramats 
d’ovelles del Solsonès, els primers que es 
confirmen a Catalunya des de l’any 2010, 
quan va passar un cas semblant a la serra 
del Cadí. De totes maneres a dia d’avui els 
experts no parlen d’una població establer-
ta de llop a Catalunya, sinó més aviat d’al-
guns individus dispersos.

Fotografia de Lluís Catasús

era una colònia danesa. Durant el període 
1792-1794 explorà l’illa, recopilant infor-
mació per elaborar el seu manuscrit. Pos-
teriorment exercí de metge a la zona sud 
d’Islàndia. Aquesta no era una tasca fàcil, 
ja que només hi havia sis metges en tota 
l’illa i, per tant, s’havien de cobrir llargues 
distàncies per atendre els pacients per ca-
mins sovint en mal estat. A més, els met-
ges islandesos estaven molt mal pagats, 
pel que per sortir de la pobresa, Pálsson 
també feia de granger, pagès o pescador. 
Malgrat aquestes circumstàncies sempre 
es mantingué científicament actiu. A més 
dels estudis sobre les glaceres, també s’in-
teressà pel vulcanisme, la meteorologia, 
la fauna i la botànica. Va ser el primer en 
pujar l’Eyjafjallajökull (1.666 m) i en un 
intent de fer el Öraefajökull (2.110 m), el 
volcà més alt d’Islàndia, assolí una pun-
ta, actualment anomenada, Sveinsgnípa 
(1.900 m). Aquest cim i el Mount Pálsson 
(1.190 m) a l’Antàrtida ens el recorden.
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Siurana, de l’islam al novè grau

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Siurana, o Siura-
na de Prades, és 
una petita pobla-

ció d’una quarantena 
d’habitants del terme 
municipal de Cornu-
della de Montsant a la 
comarca tarragonina 
del Priorat. Situat a 737 
metres d’altura sobre 
una cinglera calcària 
imponent, Siurana és 
un dels pobles més 
bells del nostre país i 
un referent en la pràc-
tica d’activitats a l’aire 
lliure en moltes de les 
seves modalitats, des 
del senderisme fins a l’escalada esportiva 
d’extrema dificultat en un entorn natural 
de gran bellesa.
Geogràficament, Siurana és al capda-
munt d’un cingle allargat i aïllat orien-
tat de sud-oest a nord-est, punt pel qual 
hi accedeix la carretera provinent de 
Cornudella de Montsant. Forma part de 
l’extrem sud-oest de la serra de Prades, 
limitant al nord amb els barrancs que en-
volten la serra de la Gritella i al sud i sud-
oest amb la vall del riu Siurana que s’ali-
menta dels torrents i barrancs del proper 
poble de La Febró. Des de l’any 1973 el 
pantà de Siurana ocupa aquest espai, al 
voltant del qual s’hi ha desenvolupat  una 
important activitat basada en els esports 
nàutics gestionada pel Club Nàutic de 
Cornudella.
Pel que fa a la història de Siurana, s’han 
trobat vestigis prehistòrics a la zona da-
tats almenys en uns dos mil anys abans 
de Crist. Concretament s’han trobat ja-
ciments amb nombrosos exemplars de 
pedres de sílex brunyides i treballades en 
forma de làmines allargades i estretes de 
secció triangular o poligonal, caracterís-
tiques de l’època del bronze.
El fet històric més important de Siurana, 
però, és el que el situa com a últim reduc-
te musulmà a Catalunya. Els musulmans, 
que penetraren a la península ibèrica cap 
al 711, arribaren a territori català seguint 

les antigues vies romanes cap al 714 on 
s’assentaren de forma permanent cap al 
segle IX. No fou però fins al segle XI, que 
el territori de Siurana agafaria gran im-
portància en convertir-se en una defensa 
de primer ordre de l’islam front a l’ofen-
siva cristiana del comte de Barcelona, Ra-
mon Berenguer I, en l’intent de recuperar 
la ciutat de Tarragona, fet que obligà a re-
trocedir als àrabs cap a les abruptes mun-
tanyes del Priorat. En aquest context, la 
situació estratègica de Siurana i el seu 
castell jugaren un paper clau en la con-
tenció i retardament de l’avanç cristià.
Durant la primera meitat del segle XII, 
l’ocupació cristiana es feu evident amb la 
recuperació de Tarragona el 1118, Tortosa 
el 1148, Lleida el 1149… fins el 1151, any 
en que l’emirat de Xibrana (Siurana pels 
àrabs) restava completament envoltat per 
les tropes cristianes. La seva caiguda era 
qüestió de temps. L’assetjament definitiu 
el liderà Bertran de Castellet durant l’any 
1154, tot i que la data de la caiguda del 
castell en mans cristianes no és clara, al-
guns la situen el 29 d’abril, d’altres el 12 
de juliol, o fins i tot el 23 de novembre. En 
qualsevol cas, el cert és que la conques-
ta fou una gesta èpica en tractar-se d’un 
indret inexpugnable només a l’abast dels 
guerrers més experts i valents de l’època, 
la qual cosa inspirà multitud de llegen-
des. La més coneguda de les quals és la 

que fa referència a la reina mora Abd-el-
Azia. Diu la llegenda que, després d’un 
llarg setge al poble de Siurana, finalment 
els cristians van poder entrar a la pobla-
ció gràcies als favors d’un traïdor jueu 
que els facilità l’assalt al castell. En aquell 
moment la reina mora estava celebrant 
una festa a l’interior de la fortificació, 
quan una fletxa va entrar per una fines-
tra i es va clavar enmig de la taula que 
presidia. Espantada, Abd-el-Azia corre-
gué a buscar el seu cavall blanc amb la 
intenció de saltar pel precipici abans de 
caure en mans dels cristians. L’ànimal 
en adonar-se del seu destí frenà de sobte 
clavant les potes a terra i deixant la seva 
petja esculpida a la roca per sempre. La 
reina mora desaparegué en el buit. Avui 
dia un cartell ens indica el lloc a tocar de 
l’abisme, conegut amb el nom de Salt de 
la Reina Mora.
La història recent de Siurana passa per 
haver esdevingut durant els últims trenta 
anys un centre internacional de peregri-
nació pels escaladors. Una qualitat de la 
roca excel.lent, unes condicions climàti-
ques òptimes i les bondats de la gastrono-
mia mediterrània han fet de Siurana un 
dels punts claus del circuit mundial de 
l’escalada esportiva, on s’han assolit al-
gunes de les vies més dures del món com 
La Capella 9b, Golpe de estado 9b, o La 
Rambla 9a+.
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En aquest número parlarem dels vuitmils. Aquest 
terme s’ha consolidat a la terminologia alpinística 
per designar les catorze muntanyes de la Terra 
que arriben als 8.000 metres d’altitud o més.

CONCURSIONISME

Lluís Catasús i Cols

Solucions del Concursionisme 403: 1 Calitja, 2 Huracà, 3 plugim, 4 Boira, 5 Isoterma, 6 Cumulonimbe, 7 Monsó, 8 Clima, 
9 Brontologia, 10 Niño, 11 Calamarsa, 12 Isohieta, 13 Llamp, 14 Neu, 15 Aurora Polar.

1.  Aquest xerpa i Edmund Percival Hillary foren els primers 
homes en assolir el sostre del Món.

2. El nom d’aquest 8.000 significa “muntanya del sud”.

3. Aquest polonès va ser el segon escalador en completar l’as-
censió dels 14 vuitmils el 1987.

4. La punta Est d’aquest cim fou el primer vuitmil assolit per 
una expedició catalana l’any 1974.

5. Aquest neozelandès està considerat el primer occidental 
que pujà a l’Everest el 29 de maig de 1953.

6. Aquest alpinista formà part juntament amb Pons i Civís 
de l’expedició catalana que va pujar el primer vuitmil català.     

7. Aquest cim en nepalès s’anomena Sagarmatha i en tibetà 
Chomolungma o Qomolangma.

8. És la serralada més alta de la Terra, amb catorze cims de 
més de 8.000 metres d’altitud.

9. Alpinista basca, reconeguda per ser la primera dona a co-
ronar els catorze cims de vuit mil metres del planeta, fita que 
completà el 17 de maig de 2010.

10. 6a muntanya més alta del món, situada al Nepal. El seu 
nom vol dir “la dea turquesa”.

11. El 8.000 més occidental del planeta. Fou conquerit per pri-
mer cop l’any 1953 per Hermann Buhl.

12. Amb 8.611 metres, és la segona muntanya més alta del 
món. 

13. Alpinista, cineasta i escriptor austríac. Es l’única persona 
viva que ha ascendit per primera vegada dos dels cims de més 
de 8.000 metres.

14. També conegut com a Kutang és la vuitena muntanya més 
alta del món. El 2012, una allau va provocar la mort d’onze 
muntanyencs. Entre aquests, el nostre company i estimat 
amic Martí Gasull i Roig.

15. Muntanyenc italià famós per fer la primera ascensió en 
solitari del Mont Everest, sense oxigen suplementari, i per ser 
el primer alpinista a pujar els catorze vuitmils.
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
maig, 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 

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
403 dedicat a la meteorologia és Salvador Viola Crespillo. A la pàgina 
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les 
respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Les fonts i el castell del Parc 
d’Olèrdola  

Volta a l’Estany de Banyoles  
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- Horari: de 3 a 4 h.
- Desnivell: uns 300 m de desnivell positiu acumulat. 
- Dificultat: petites dificultats d’orientació.
- Època: tot l’any excepte els mesos més calorosos.
- Cartografia: Parc del Foix i Parc d’Olèrdola a Esc. 1:20.000. 

de l’editorial Piolet
- Bibliografia: A peu per l’Alt Penedès de Joan Raventós Hill. 

Col·lecció Azimut número 61 de Cossetània Edicions. L’Alt 
Penedès per camins i dreceres de Joan Domènech, Gabriel 
Espuñes i Fèlix Masachs. Edicions i Propostes Culturals An-
dana SL

- Accés: sortim del nucli urbà de Sant Miquel d’Olèrdola. Hi 
arribem per l’autovia C-15 en el tram que uneix Vilafranca 
del Penedès amb Canyelles i Vilanova i la Geltrú. A l’entrada 
del poble trobem a mà esquerra, davant d’un restaurant i de 
l’ajuntament, un ampli estacionament de terra. També es pot 
aparcar al final del carrer Fontanilles on comença la ruta.

- Descripció: accedim a l’estacionament a la part baixa del 
poble al final del carrer Fontanilles. Allí creuem la riera de 
l’Adoberia i al trencall prenem el camí de l’esquerra que 
avança paral·lel a la riera, sota el cingle on s’assenta el poble. 
Passem entre canyissars, a tocar de camps i en 15 min arri-

- Horari: de 2 h 30 min a 3 h per a uns 8 Km de recorregut.
- Desnivell:  itinerari pràcticament pla, pugem uns 10 m a Sant 

Maria de Porqueres.
- Dificultat: circuit planer i sense dificultat d’orientació.
- Època: Tot l’any.
- Bibliografia: Pla de l’Estany, 17 excursions a peu, de 

F.Xavier Gregori. Cossetània Edicions
- Cartografia: a priori innecessària. A l’oficina de turisme de 

Banyoles, on comença l’itinerari, us donaran un mapa turístic 
molt clar i útil, a escala 1:10.800. Ofereixen una col·lecció de sis 
tríptics d’Itineraris per l’Espai Natural. El número 1 correspon 
a la Volta a l’Estany.

- Accés: sortim del nucli de la ciutat de Banyoles, capital de la 
comarca. Hi accedim per l’autopista AP-7. Prenent la sortida 
número 6 seguirem la carretera C-66. Al cap de 9 Km trobem 
una gran rotonda a l’altura del polígon industrial de Pont Xet-
mar, on sortim per enfilar l’antiga carretera nacional, ara la C-
150a  fins al centre de Banyoles. Resultarà més fàcil estacionar 
a prop de l’estany que al centre ciutat.

- Descripció: llarga passejada per tal de posar en evidència la 
riquesa paisatgística i patrimonial que s’aplega al voltant de 
l’estany més gran de Catalunya. Descobrirem que no es trac-

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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Les fonts i el castell del Parc d’Olèrdola 
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y ta d’un únic estany sinó d’un sistema 
d’estanyols alimentats per vasos comuni-
cants per una xarxa d’aigües freàtiques. 
Tota la volta està perfectament condicio-
nada per ser feta a peu o amb bicicleta. 
Compta amb nombrosos panells infor-
matius i punts de guaita d’amfibis, ocells 
i aus aquàtiques que viuen l’abundant 
vegetació de les ribes de l’estany. Fem la 
volta en sentit horari. Si no coneixeu la 
ciutat de Banyoles heu d’aprofitar aquesta 
excursió per descobrir el seu nucli antic, 
la seva plaça Major porxada, el monestir 
benedictí de Sant Esteve o el museu Dar-
der. Del nucli antic accedim a l’estany en 
6 o 7 minuts seguint el carrer de la Barca 
o el de les Pedreres. Descobrim primer la 
zona de les pesqueres, casetes construï-
des sobre el llac al s XIX per poder-hi 
pescar. Passat el camp de futbol deixem 
a l’esquerra el camí al balneari de la Puda 
i als estanyols de Montalt (fitxa a Excur-
sionisme 395). Seguint la volta passem 
per la font del Ferro, deixem a l’esquerra 
l’estanyol del Vilar, el segon més gran de 
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bem a l’ample fondo de la Seguera. És la 
vall a la qual farem tota la volta seguint 
l’itinerari “Fonts i Forns”. Enfilem el 
fondo cap a l’oest per una pista. Als pocs 
minuts deixem a l’esquerra el camí del 
Castell d’Olèrdola, per on tornarem. Se-
guint la pista i el PR C- 148 el fondo es 
fa angost en passar entre estrets cingles 
de calcari gris. Als 40 min arribem al 
trencall cap a la font de l’Ametlló (pal 
indicador). Guanyem altura pel coster i 
en 12 min arribem a la font, molt popu-
lar al Penedès, situada dintre un balma. 
Camí amunt guanyem la cinglera en un 
gran empedrat gris. Davant nostre que-
da el castell d’Olèrdola i prenem nota 
del corriol dret que enfilarem més tard. 
El camí avança a caire de cingle cap a 
ponent. Un trencall a l’esquerra equipat 
amb una corda (pas delicat, visita opcio-
nal) baixa a la balma de Can Ximet on hi 
ha restes d’habitatges medievals troglo-
dites. Cingle enllà arribem a la gran ma-
sia de Can Castellví a la capçalera de la 
vall. La travessem i fem cap a la pista que 

la conca, que podem envoltar si volem. 
A la font del Vilar trobem el primer 
aguait. Arribem a la preciosa església 
romànica de Santa Maria de Porqueres 
(s. XII) que podem visitar. Seguint el 
periple ens situem al sector més ferés-
tec de l’estany amb nombrosos aguaits 
i panells informatius sobre la fauna i la 
vegetació. Quina serenor i quina exu-
berància!. Passat un curt tram paral·lel 
a la carretera caldrà aturar-se. A la dreta  
trobem el mirador de la Cuaranya que és 
al punt més estret de l’estany, només 225 
m d’amplada!. A l’esquerra, travessant 
la carretera trobem a tocar de Can Cisó 
tres microestanys o brolladors que ens 
fan entendre la complexitat del sistema 
freàtic. Passada la masia de Can Morgat 
entrem al bosc del mateix nom. Un camí 
d’anada i tornada ens porta al mirador 
de fauna aquàtica del Prat dels Amara-
dors, una zona d’aiguamolls. De tornada 
el camí es separa de la riba de l’estany 
mentre encercla els aiguamolls. Passem 
la capçalera de l’estany i fem cap a la zona 

havíem deixat. A mà dreta queden unes 
grans construccions rectangulars, són 
uns antics forns de calç que podem visi-
tar. Pista avall ens situem sota la balma 
i la masia de Can Ximet. Davant seu i a 
l’esquerra de la pista, al costat d’una vin-
ya i a recer d’una roca s’hi amaga la font 
de l’Avellaner. De retorn a la pista cal tro-
bar a mà dreta el corriol evident que ens 
treu del fondo i s’enfila pel pedregar 130 
m fins a la carena. Allí trobem una pista, 
la seguim cap a l’est i passa per sota el 
castell d’Olèrdola. En un marcat revolt 
trenquem a la dreta cent metres fins el 
Pla dels Albats, on hi ha una necròpolis 
medieval amb nombroses tombes antro-
pomorfes tallades a la roca. De tornada 
a la pista arribem al castell d’Olèrdola 
(2 h 30 min). Jaciment arqueològic de 
primer ordre, constituït per un assenta-
ment ibèric i romà, un poblat medieval, 
l’església romànica de Sant Miquel (s. X) 
i una muralla ben conservada. Visita de 
pagament del tot recomanable. Zona de 
pícnic i vistes cap a l’Alt Penedès i el Ga-

rraf. Sortint del jaciment retrobem el camí 
“Fonts i Forns”, que baixa decidit seguint 
el GR 92-3. Passem a tocar de l’obagosa 
font de l’Alba i tot baixant arribem a una 
pista que seguim uns dos-cents metres. 
Després d’un doble revolt reprenen el co-
rriol que baixa pel fondal de Fontanilles 
on trobarem la font de Fontanilles i una 
caseta de captació d’aigües. Arribem 
finalment al fondo de la Se-
guera i just després repre-
nem el camí de la riera de 
l’Adoberia de tornada a 
Olèrdola.  

d’arribada de regates amb instal·lacions 
que daten dels Jocs Olímpics del 92. Ens 
apropem de nou a Banyoles i trobem la 
zona de banys públics de la Caseta de Fus-
ta. El camí, ara una pista, va paral•lel a un 

rec ple d’ànecs. Girem a l’esquerra cap el 
cap de Bou on l’estany s’estreny de nou i 
allí trobem el Parc Neolític de la Draga on 
hi ha una reconstrucció d’un poblat de fa 
7.200 anys, descobert el 1990. De tornada 
al nucli urbà passem davant de la zona de 
banys priva-
da del Club 
N a t a c i ó 
B a n y o l e s , 
després da-
vant dels 
B a n y s 
Vells i 
a r r i b e m 
f i n a l -
ment al 
p u n t 
d’inici.






