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Refugi UEC CARO 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· Altitud: 1.109 metres · Capacitat: 40 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: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.194 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 10 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 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: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 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: Espeleologia, barranquisme, BTT i excursionisme

Refugi UEC de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.628 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 50 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi UEC MAS DEL TRONC 
639 444 984 - Cristina / 629 169 788 - Xavier 
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 719 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

Refugi UEC LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.491 metres
· Carrer Casavella, 14. La Molina 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 50 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  
www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· Altitud: 795 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet i el Cobert 
  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Barcelona
C/ Rocafort, 7 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Horta (Barcelona)
Pintor Mir,16 Tenda1| 08031
Telèfon/Fax 93 358 37 40
www.uechorta.net
secretaria@uechorta.net

Gràcia (Barcelona)
Encarnació,131-133 | 08025
Telèfon 93 285 34 54
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

Sants (Barcelona)
Jocs Florals, 51-53 | 08014
Telèfon 93 332 54 94 
Fax 93 331 10 12
www.uecsants.cat
uecsants@uecsants.cat

Bagà
Raval, 18 | 08695
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

El Prat de Llobregat
Avda del Canal, 176 baixos 
08820
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

Olesa
Vall d’Aran, 2 Ap.Correus 177 
08640 
Telèfon 93 778 29 52
uec@uecolesam.org

Vall del Tenes
Barcelona, 25 | 08186 
Lliçà d’Amunt
Telèfon 93 841 64 50
uecvalltenes@gmail.com

Tortosa
Llarg de Sant Vicent, 10 baixos 
43500
Telèfon 977 44 32 71
www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

Terrenys d’acampada:
Caro – Alfara de Carles

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes
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Sortir i sentir-se com a casa

Som en temps de campaments, de sortides familiars, d’excursions amb amics, de caminades 
llargues sense haver d’estar pendents de les obligacions. És temps de desconnectar i alhora 
d’enfortir vincles amb els nostres entorns més estimats. En aquest número d’estiu que teniu a 
les mans volem acostar-vos un sentiment, el de lligam, com la corda en l’escalada, el del repte, 
com la roca que a vegades és massa dura, i el de companyonia, format per amics i família, 
la de sang o la que es conrea mica a mica en entitats esportives i de muntanya com la UEC. 

Obrim el número amb un article del Martí Peris que ens parla precisament d’un estiu entre 
amics, una “aventurilla” com diu ell, a Benasque, una sortida per escalar. 

També l’escalada és protagonista a les nostres notícies, ja que el Comitè Olímpic Internacional 
(COI) ha proposat l’escalada esportiva com a esport olímpic als jocs de París 2024. Tothom 
alerta perquè a casa nostra segur que tindrem medallistes. Com que és un número d’estiu 
en aquestes pàgines també hi trobareu diverses recomanacions literàries per endur-vos en 
les vostres sortides d’estiu i també un text literari. Redescobrint Cabrera, d’en Ramon Pascual 
Berghaenel, ha estat premiat amb Accèssit al X PREMI LITERARI “100 CIMS” (2019) organitzat 
per la FEEC.

No ens hem descuidat de les activitats, i el Pasqual Garriga i Martí ha preparat un article 
deliciós, una proposta al sostre de Gal·les que amb aquestes calorades ve especialment de 
gust. El Parc Nacional de Snowdonia protegeix un ampli massís muntanyós del nord-oest del 
País de Gal·les, al voltant del cim del Snowdon, de 1.083 metres. Un  territori de muntanyes 
granítiques, amb grans valls i llacs d’origen glaciar i caràcter marcadament alpí. A més, són 
les muntanyes més altes del Regne Unit fora d’Escòcia i és per això que a l’estiu s’hi apleguen 
excursionistes d’arreu. En Pasqual us proposa tres rutes a fer en un dia per fer-ne un tast.

També tenim un nou article d’investigació d’en Carles Udina i Cobo, un planificador territorial  
i un arqueòleg podríem dir per com grata el territori per poder explicar els encerts i errors 
de l’articulació del nostre urbanisme de país. N’Udina trepitja Catalunya de fa anys i es coneix 
igualment bé els racons de casa nostra damunt del plànol. En aquesta ocasió seguim fixant-
nos en els nostres rius, en concret ens aturem a estudiar la conca del riu Llobregat. L’autor 
presenta una proposta d’intervenció que contribuiria a la dignificació dels tradicionals camins 
per pujar a peu a Montserrat.

Com sempre en aquest número de la revista teniu els Retalls de muntanya, la Llengua i 
Muntanya, el Concursionisme, les Fitxes i els SMS amb informacions més breus sobre història, 
natura, llengua, ressenyes i personatges, que elaboren pacientment per a vosaltres l’Eduard 
Soler, la Concepció Arnau, el Pasqual Garriga, el Lluís Catasús i el Manel Canales sota l’atenta 
mirada del nostre director, el Jordi Martorell que esperona sempre a fer-ho millor i sobretot 
a tenir-ho tot a punt per sortir en el moment precís. Feina d’equip. De part de tots, que en 
gaudiu, bon estiu i ens retrobem al setembre amb el número 412!
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Ens trobem a Benasque, amb ganes de tocar roca i de passar uns dies entre els alts cims 

del Pirineu. Després de mirar i remirar la meteo, els mapes, les guies i les expectatives del 

personal decidim que ens endinsarem a la Zona de Llosás. Som el Pietro, el Matieu, el Tole, 

el Sebi, l’Alejo i el Peris, instal.lats en algun lloc remot de la zona dels Ibones amb 4 dies 

d’”aventurilla” per endavant.

Text i fotografies de Martí Peris
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La No me mires 
al Russell

No és casualitat que dos anys des-
prés d’haver escalat per la zona 
haguem escollit aquest racó per 

passar una setmana, aquí encara hi ha 
roca verge i està ben lluny del cotxe, i això 
dóna moltes possibilitats a la imaginació. 

Així doncs ens llevem ben d’hora ben 
d’hora directes cap a la paret sud del Pico 
Russell, dues cordades ens dirigim a repe-
tir el Gran Diedre i un altra a escalar l’es-
peró de l’esquerra de la Morir en el Parai-
so, aparentment sense ascensions prèvies. 

La bategem temporalment com l’Esperó 
del Aglans. Surten 4 tirades de roca for-
ça bona entre III i V+/6a, on hi deixem 
algun pitó per completar les reunions de 
flotants. Tot i ser el mes d’agost la dife-
rència de temperatura entre l’esperó i el 
diedre és abismal, des de les reunions as-

soleiades, el Aglans ens mirem els nostres 
companys convertitis en boletes de pluma 
que tremolen enclotades entre les parets 
del diedre. Acabem les vies i ens reunim 
tots al cim del Russell, sortim satisfets per 
l’obertura i la repetició, tot i això ens hem 
quedat amb el cuquet que ens diu que hi 
ha d’haver més canya en algun altra part 
de la paret sud.

El següent dia ens liem a fer la cresta sud 
de l’Aneto, llarga, llarga, tant que se’ns fa 
tard i ens retirem abans d’hora… Ara toca 
fer caliu i preparar-nos pel dia següent. 
Tenim ganes de  deixar-nos la pell per es-
calar aquella sinuosa bavaresa que es divi-
sa des del terra, i de la que tant hem sentit 
a parlar. Passem el vespre amb la incògni-
ta de si hi podrem arribar amb els nostres 
mitjans i de si l’ànsia d’enfilar-nos-hi ens 
deixarà dormir.

Ha arribat l’hora, així que per segona 
vegada agafem el camí que puja des dels 
Ivones direcció oest fins que ens desviem 

Tenim ganes de deixar-nos la 
pell per escalar aquella sinuosa 
bavaresa que es divisa des del 

terra, i de la que tant hem sentit 
a parlar

Dedicant-li tota l’energia a la babaresa
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a l’esquerra cap a la llarga muralla roco-
sa de la cara sud del Rusell. Segons ens 
anem apropant a la paret, anem delirant 
i fent especulacions sobre el què veuen 
els nostres ulls, l’entrada de la via, imagi-
nant-nos com seran els passos per arribar 
a la bavaresa, i si serà possible escalar-la 
en lliure… 

Passa una llarga estona fins que ens plan-
tem sota un marcat diedre fissurat que 
ens proposa l’escalada per començar amb 
la verticalitat. Li fot el Tole amb tot l’Arc 
Iris de ferralla a l’arnés i és que no sabem 
què ens hi podem trobar més amunt, i re-
sulta que fins i tot la reunió es pot muntar 
amb flotants. Això és un escàndol de fo-
rats, foradets, fissures... El següent llarg, 
encara una mica més dret, ens deixa ja 
sota mateix de sa majestat, després de 30 
metres de diedre. El Peris deixa un pitó a 
la reunió i la completa amb flotants, no-
més cal aixecar la vista per contemplar la 
bavaresa que ens desconcerta cada vegada 
més segons ens hi anem acostant. El Ma-
tieu, l’artificier del projecte, es posa mans 
a l’obra amb el que comença sent un pas 
dur de 6a. 

La molsa i la terra fan posar en tensió per 
superar els primers metres de fissura, de-
cidim deixar-hi un pitó; és llavors quan la 
pianola dels Mecano comença a fer de les 

Decidint on muntar la primera reunió de l’Esperó dels Aglans

Escalant els 

primers metres 

de la 3a tirada de 

la via Esperó dels 

Aglans
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seves i el primer micro entra a la bavaresa. 
De fons va sonant -No me mires, no me 
mires, no me, no me, no me mires…- i sí, 
primer les puntes dels dits després tots 
sencers, la mà, el puny i quan agafa la ver-
tical es converteix en una escalada de dis-
frute total on hi entra tot el joc sencer. La 
graduem de 6b en lliure o de V+/A1, -mira 
ahora, mira ahora, mira mira mira aho-
ra…-. Continuem amunt, una xemeneia 
de 30 metres de V amb un pitó a la paret 
de la dreta, i després un campi qui pugui 
cap al cim, fent dues tirades per terreny 
més fàcil, amb alguns passos de IV i una 
placa final de V per acabar la via. 

Ja som a dalt, ens mirem, xoquem les 
mans i sens dubte afirmem dient -Ara sí, 
que guapa la No me mires-. Tot això amb 
el temps just per plegar les cordes, i córrer 
i córrer fins a recollir les motxilles més 
avall, per arribar a l’últim bus que surt 
del Refugio de Pescadores. 

La xemaneia de la 4a tirada és 

llarga i vertical

Univers de fissures i forats

SAME al cim del Russell
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Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

L’autor presenta una proposta d’intervenció que contribuiria a la dignificació dels 

tradicionals camins per pujara a peu a Montserrat, sigui per la Puda, des del sud, o per 

l’antic cremallera, des del nord.

Si no vaig molt despistat, la manifes-
tació més emblemàtica i reiterada-
ment practicada del excursionisme 

català és anar a peu a Montserrat. Amb 
l’adveniment de la Generalitat provisio-
nal un dels primers reptes fou comuni-
car, directament a través del Llobregat, la 
metròpoli barcelonesa amb la Catalunya 

Noves infraestructures 
fluvials pels camins de riu 
de la conca del Llobregat

Imatge del violent estretament de la llera al Cairat amb un cabal no gaire gran, el que permet imaginar que pot passar en cas de riuada

central, sense haver de voltar pels Brucs 
o per Terrassa. 

Però l’obra pública s’ha caracteritzat, i 
encara es caracteritza, per menysprear als 
“pobres” que han d’anar a peu o en bici-
cleta. Així, la C-55 va obrir el pas a cotxes 
i camions entre Abrera i Manresa, amb 

dos nefastos viaductes que van tancar a 
vianants i ciclistes el pas tradicional que 
hi havia, alhora que condemnant la Puda, 
un balneari idíl·lic al peu de la Muntanya 
de Montserrat. L’obra pública, pel seu 
cost, s’ha d’amortitzar a molts anys pel 
que es pot fer tot menys fer-la malament. 
I si no hi ha prous diners, cal esperar a te-
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nir-los, però mai fer un nyap.  A part de 
l’anterior, la C-55 ha resultat la carretera 
més accidentada de la Catalunya central. 
I, pitjor, un impediment més per a anar a 
peu a Montserrat, o un perillós pas a peu 
o en bicicleta entre les dues ribes. Entre 
aquesta població i Monistrol, en 8 km del 
riu més vertebrador de Catalunya i al peu 
de la muntanya de Montserrat, no hi ha 
cap possibilitat de canviar de riba amb 
seguretat.

Tot per no fer poc més d’un quilòmetre de 
túnels, quan en un país fins i tot menys 
poblat que el nostre, com Noruega, en te-
nen 450 km!:

- Un túnel de 400 metres de llarg, sota ca 
n’Astruc nou, en lloc del actual de 60 me-
tres que només salva la presa del Cairat.

- 300 metres aigües a baix, un altra túnel 
de 800 metres de llarg, per a evitar la Puda 
i els nefastos viaductes;

Així, si algun dia es fessin i reemplacessin 
aquests viaductes, els túnels contribuïrien 
a restituir la dignitat d’aquest emblemàtic 
tram. 

No va ser fins just fa 2 anys que una petita 
subvenció de la Diputació va permetre es-

quivar la C-55 evitant-la dignament, però 
només resseguint la riba esquerra a tocar 
de la Puda, aigües amunt d’Olesa. Res per 
canviar de riba.

Per això, a mig camí, se sap per transmis-
sió oral, que hi va haver un pont al Cai-
rat aprofitant la seva estretor, però el que 
ni se sap és la darrera vegada que se’l va 
emportar una crescuda. L’estretament de 
la llera té el greu inconvenient que l’aigua 
assoleix velocitats endiablades, pel que 
s’emportava qualsevol infraestructura.  
Molts historiadors han buscat infructuo-

sament referències documentals o gràfi-
ques d’aquells ponts. L’estiu del 2015, amb 
l’encàrrec de la Diputació de transformar 
el GR-270 en un camí de riu que he expli-
cat en el número 410 anterior, aquest pro-
blema ni es va plantejar, n’hi havia prou 
amb acabar el pas de la riba esquerra a la 
Puda ja comentat. 

Però el problema em va semblar prou im-
portant per tractar-lo, més pel costum 
dels historiadors de fer recerca només 
asseguts a les biblioteques i no fent ex-
cursionisme pels llocs que estudien (ho 

Al igual que en el rocam de la riba dreta, en el de l’esquerra també es veu clarament el 

cercle amb les incrustacions del pilar que hi va haver (al mig, a un terç de l’alçada), molt per 

sota de la línia de vegetació

Elaboració de l’autor en base a una foto d’ACNA
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he comentat als números 372 pàgina 21, 
380 p. 9, 401 p. 10 i 409 p. 8, per les meves 
troballes arqueològiques o vials). Les pi-
ràmides d’Egipte o el Machu-pichu, ¿ne-
cessiten documents per saber de la seva 
existència?  Per això vaig anar directa al 
lloc i de seguida va aparèixer quelcom mi-
llor que un document: les petites restes on 
a cada banda de la roca de la llera s’havien 
intentat incrustar els pilars del pont “in-
documentat”.

Fa més de 50 anys, amb els estudis d’in-
nivació que vaig encetar a la Biblioteca del 
CEC, vaig aprendre que la botànica, és a 
dir, les comunitats i espècies vegetals del 
sòl, donen important informació del perí-
ode d’innivació, i fins i tot del vent. Aquí 
també, la primera línia de vegetació que 
pot créixer al rocam dona idea de quin 
és el nivell menys endimoniat de l’aigua 
que tot i les crescudes permet un sòl mí-
nimament fèrtil per a deixar créixer algu-
na soferta planta. El lector imaginarà de 
seguida que els pilars s’encastaven sota 
d’aquesta línia de “salvació”, les fotos ho 
constaten.

Com que la construcció d’un pont ele-
vat hauria suposat un alt cost, i un in-
justificable impacte visual en un lloc 
tan especial com aquest, vaig dissenyar 
un tipus de pont giratori que, per les 
seves característiques mecàniques, vaig 
denominar “Gual hiperestàtic (transi-
table) - isostàtic (basculat en riuades)”. 
Òbviament just a sobre d’aquesta línia de 
vegetació que garanteix la seva transita-
bilitat gairebé tots els dies de l’any. I els 
pocs dies de riuada, fins i tot amb alguna 
d’excepcional de les de cada 100 o 500 
anys, girant-lo 90 graus per posar-lo en 
la mateixa direcció del corrent d’aigua, 
es mantindria dempeus tot i superar-lo 
el nivell de l’aigua. El pont, d’un cost 
més que raonable, permetria connectar 
ambdues ribes entre ca n’Astruc (dreta) i 
can Tovella (esquerre), al municipi d’Es-
parreguera, al bell mig de les esmenta-
des poblacions de Monistrol i Olesa. El 
rocam és idoni per suportar fermament 
una petita guia corba de 90 graus, pel seu 
gir en cas de riuada.

La mateixa estratègia podia aplicar-se 
a altres llocs, aprofitant els petits cabals 
que s’alliberen aigües avall de les resclo-
ses (que sovint ni compleixen els mínims 
ecològics).

Un altre cas especialment estètic i trivial és sota la resclosa del Cortès (Cardener, 

cota 250 m, a Callús, el Bages)

Els guals de plataforma 
i de rastell. Tipificació, 
“estandarització”, 
homologació

La infraestructura bàsica dels camins de 
riu son els guals per travessar-lo. Al Llo-
bregat, Cardener i Anoia vaig haver d’in-
corporar prop d’un centenar, 26 guals pel 
Llobregat (13 de rastell, 11 de plataforma i 
1 “hiperestàtic-isostàtic”), 26 al Cardener 
i 30 a l’Anoia. L’abundància de guals al 

Cardener i l’Anoia es deu a que en aquests 
dos rius de menor dimensió, només hi ha 
un camí, que amb els guals i segons convé 
es va alternant reiteradament de riba. Ac-
tualment el panorama és descoratjador, 
un museu dels horrors dels pocs que hi 
ha, o pitjor, de les seves runes. I els pocs 
nous, d’un cost desorbitat, com és el cas 
del gual de plataforma de Sant Boi, cons-
truït el 2013 per comunicar amb Corne-
llà. Prop de mig milió d’euros (462 971.24 
euros) segons la web de l’AMB, perquè va 
caldre desviar el Llobregat durant la seva 
construcció.

Gual de Sant Boi
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Era doncs imprescindible una reenginye-
ria i tipificació per a poder fer-los “en sè-
rie” i aconseguir una dràstica reducció de 
costos. I sobretot, en la construcció dels 
pilars dels guals de plataforma, poder 
treballar amb cabals d’aigua circulant 
normalment. 

Buscant empreses amb tecnologia per 
perforar en el mar, quelcom bastant 
més difícil que fer-ho en un riuet..., en 
vaig trobar una d’important, i al poble 
del costat, a només 6 km de casa meva! 
podent establir una eficient estratègia 
de les perforacions en la llera dels rius 
pels pilars dels guals. Però també per 
l’ancoratge dels suports verticals de les 
baranes, baranes que, tot i la seva limi-
tada durabilitat actual, tenen un alt cost, 
que, amb la corresponent reenginyeria, 
es van reduir a la meitat, i de pas pel nou 
disseny incrementant molta més la seva 
resistència.

Pels guals de plataforma, es va dissenyar 
uns pilars tipus, indestructibles i homolo-

gables per a l’econòmica fabricació “en sè-
rie”. També calia evitar fer les plataformes 
forjades “in situ”, emprant com alternati-
va els lleugers i resistents prefabricats al-

veolars d’us habitual en qualsevol edifici 
d’aparcaments. Dels pocs metres actuals 
de separació possible, 4 o 5 metres entre 
els pilars per a sustentar les massisses i 
pesants plataformes actuals, amb aquests 
prefabricats es pot passar a separacions 
de 7 i 8 metres de “llum”, que redueixen 
significativament els habituals taps que 

fan les restes vegetals arrossegades (veure 
foto del gual de Sant Boi).  I entorpeixen 
menys els corrents, el que també es posi-
tiu pels peixos.

Els guals de rastell, per travessar els aflu-
ents laterals del Llobregat, molt habitual-
ment secs o amb molt poc cabal, son sim-
ples plaques de ciment ben ancorades a la 
llera que, abans d’endurir-se se’ls col·loca 
uns tubs rectangulars separats 10 cm, que 
s’extreuen més tard, formant uns petits 
canals que no impedeixen caminar per 
sobre o anar en bicicleta, però permetent 
la circulació de fils d’aigua suficients per a 
absorbir els petits cabals.

Guals, baranes, petits ponts metàl·lics 
sobre els nombrosos canals travessats, 
passarel·les metàl·liques en els fre-
qüents i espectaculars espadats, rampes 
per a peixos..., tot va ser redissenyat i 
tipificat/“estandaritzat” per a poder ser 
homologat, per raons ecològiques, estè-
tiques, constructives, administratives i 
econòmiques.

Els pilars del gual de la “Fàbrica vermella” al Cardener al seu pas per Manresa, que van ser ben dissenyats i ancorats fa 100 anys!, han 
resistit el pas del temps i les riuades, a diferència de la plataforma, avui ja inexistent. Incorporar les plataformes alveolars comentades, 
permetria recuperar amb un cost menyspreable aquesta petita infraestructura actualment ignorada, però què és històrica en la indus-

trialització manresana.  I de pas evitaria una faraònica passarel·la de 800.000 euros, prevista en les immediacions

Guals, baranes, petits ponts 
metàl·lics sobre els nombrosos 
canals travessats, passarel·les 
metàl·liques en els freqüents 

i espectaculars espadats, 
rampes per a peixos... tot va 

ser redissenyat, tipificat i 
estandaritzat
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Per a una primera fase de les anomena-
des “Vies blaves”, dels prop de 400 km 
dissenyats, la Diputació va escollir ja 
a primers del 2016, tot el Cardener, tot 
l’Anoia, i dels dos camins del Llobregat 
un sol camí escollint trams a una banda 
i altra del riu.  Total 286 km d’un cost de 
25 milions d’€uros tal com va anunci-
ar amb la Generalitat el 26 de juliol del 
2016. Un cost pels anys 2018/ 19 coherent 
amb els habituals costos europeus del 
2015.

També es va afegir l’estudi, no previst, de 
fer navegable amb piragua el Llobregat 
fins a Monistrol (a part de zones aïlla-
des més amunt, aprofitant les rescloses a 
tocar de poblacions). Serien 43 km nave-
gables, només amb les interrupcions de 
15 rescloses de 1 o 2 metres de desnivell 
(i un ascensor per la del Cairat). Només 
caldrien petites rampes d’arrossegar les 
piragües i a la vegada fer les necessàri-
es rampes pels peixos. Cal pensar que a 
Abrera, a Sant Hilari, gairebé a 30 km de 
la Mediterrània, hi ha haver un port ma-
rítim romà, fins on arribaven les galeres.

El projecte pot semblar gegantí, i ho és, 
però ni constructivament ni econòmi-
cament si es té en compte els anteriors 
criteris de tipificació / “estandarització”, 
i els explicats al número anterior de re-
cuperar camins ramaders, camins histò-
rics (romans, rals, ...), vies de ferrocarril, 
camins de manteniment de línies elèctri-

Noves infraestructures fluvials pels camins de riu de la conca del Llobregat

ques, ... Per exemple, dels 140,53 km del 
Llobregat, només 7,09 son estrictament 
nous i on se situen les infraestructures 
redissenyades, la resta son 98,07 km de 
camins existents en bon estat i 35,37 
km que només cal arranjar-los. La ti-
tularitat pública d’aquests camins exis-
tents, conjuntament amb la reiterada 
utilització de la “Zona de servitud” dels 
rius (unes franges de 5 metres d’am-
ple a cada riba dels rius, en el límit del 
Domini públic hidràulic, que indepen-
dentment de la seva titularitat privada 
o publica, tenen una funció d’utilitat 

pública gestionada per l’ACA) fa que les 
ocupacions i/o expropiacions necessàries 
siguin menyspreables, i en molts casos 
innecessàries per l’interès constatat dels 
mateixos propietaris a disposar del camí. 
Més encara, constructivament és possible 
una actuació simultània en els diferents 
punts d’intervenció, que poden reduir 
dràsticament el temps de construcció.

Per tot això resulta preocupant, tan els 
retards (no tinc notícia de dades concre-
tes d’inici), com l’aparició de reiterats 
projectes constructius (s’ha previst per 
l’agost un segon projecte constructiu pel 
Llobregat, Exp. 2019/0006555, de prop de 
800.000 euros) i/o els progressius incre-
ments del pressupost de construcció.

El pont de Monistrol de 
Montserrat

Un cas lamentable, és el del pont de l’antic 
cremallera de Montserrat. Fa més de 100 
anys, el 1904 un emprenedor enginyer suís, 
Julià FUCHS, va projectar que el cremalle-
ra al Monestir de Montserrat comencés el 
seu trajecte a “Monistrol Nord”, el nom en 
aquells anys del que avui és “Castellbell i el 
Vilar - Monistrol de Montserrat” en la lí-
nia 4 de Rodalies-RENFE. Per això aquest 
llarg nom que encara es conserva. Així el 
ferrocarril anava baixant a Monistrol, i 
des d’aquí pujava al Monestir de Montser-
rat.  Per manca de manteniment, es va tan-

Imatge d’un tren al pont de Monistrol sobre el Llobregat. Al fons, la silueta de Montserrat

Montserrat amb el cavall Bernat, des del ferrocarril abandonat. Ramon Fonoll
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car el 1957. L’actual cremallera inaugurat 
el 2003, s’inicia a Monistrol, de manera 
que la part inicial de la via, entre Castell-
bell i Monistrol, està abandonada. Però 
tot i els anys, avui encara és plenament 
reconeixible i transitable, pel que la seva 
recuperació tindria un cost menyspre-
able. Es tracta d’un recorregut de 3.6 
km, només tres quarts d’hora a peu, 10 
minuts en bicicleta, i amb les considera-
des les millors vistes de Montserrat, que 
permetria seguir accedint a la muntanya 
des dels ferrocarrils de Rodalies. 

La línia abandonada arribava a Monis-
trol amb un pont emblemàtic, de 130 
metres de llargada, al peu mateix de 
Montserrat, a la cota 123 m del riu. Però 
el 1972 fou desmantellat per vendre el 
ferro als ferrovellers! Un altre fet vergo-
nyós a tenir en compte. 

Entenc que és una contradicció restitu-
ir el camí de riu del Llobregat (dins el 
que s’ha anomenat projecte de les “Vies 
blaves”) sense restituir, tan aquest estra-
tègic enllaç amb la RENFE, com l’emble-
màtic pont. Els seus pilars nus, ho segui-
ran denunciant mentre existeixin. Però 
com que no formava part de l’encàrrec, 
aquesta important aportació ni tan sols 
es va voler recepcionar, quan permet un 
paradigmàtic accés des de el Rodalies de 
RENFE (Barcelona, Sabadell i Terrassa) 
al montserratí canyó del riu. 

En la reconstrucció de les passarel·les del 
pont sobre el Ter a les Masies de Roda 
(Osona), l’estiu del 2015, el cost de fer i 
desfer el dic per a poder col·locar amb 
una grua gegant les 10 noves passarel-
les d’uns 10 metres de llargada, va ser 
el doble que el limitat cost d’aquestes 
passarel·les (100.000 euros).

En el cas de Monistrol, en lloc del pont 
original pels pesats trens, només caldria 
una reconstrucció més lleugera, per a vi-
anants i per a ciclistes.  Però fins i tot en 

aquest cas seria d’un cost inassumible el 
fet de fer un dic similar al que es va fer 
a Roda de Ter.  A més, el de Monistrol te 
tres seccions molt més llargues, de 32, 
40 i 35 metres entre els dos pilars al mig 
de la llera, i amb una fondària de l’aigua 
de 5 metres. La solució proposada fou 
construir les passarel·les fora del pont, 
a l’est, a la riba esquerre, en un terreny 
sortosament pla i al seu mateix nivell. 
I al mateix temps de construïr-la, des-
plaçar-la amb rodaments fins anar supe-
rant progressivament els pilars del pont. 
Això ja es va fer al pont de Millau sobre 
el Tarn, moltíssim més gran.  O també 

Dic provisional al riu Ter per poder col·locar les passarel·les a les Masies de Ter. A. Castells

en la part final, com amb les nines rus-
ses, fent el darrer tram més estret per-
què llisqués dins de la part anterior ja 
assentada.

Un quilòmetre aigües avall ja hi ha el 
pont de Monistrol, adequadament ar-
ranjat fa tres anys. Però apart de la jus-
tificació històrica d’aquesta restauració, 
és igualment necessària per a sortejar 
el tap que suposa la carretera BP-1121 
al seu pas per la zona industrial “Puig i 
Font”, que per a resoldre-ho també com-
porta una significativa inversió de petits 
ponts i passarel·les metàl·liques.

És una contradicció restituir el 
camí de riu del Llobregat sense 
restituir, tan aquest estratègic 
enllaç, com el seu emblemàtic 

pont

En vermell la zona de construcció de la plataforma que aniria progressant a l’esquerra per 
les fletxes lila, vermella, groga i verda”. Base: ICGC
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El Parc Nacional de Snowdonia  

protegeix un ampli massís muntanyós 

del nord-oest del País de Gal·les. 

Malgrat la seva modesta altura, 

culmina a 1.085 m al cim del Snowdon, 

conforma un vast territori de 

muntanyes granítiques, amb grans 

valls i llacs d’origen glaciar i caràcter 

marcadament alpí. A més són les 

muntanyes més altes del Regne Unit 

fora d’Escòcia i és per això que a l’estiu 

s’hi apleguen excursionistes d’arreu del 

país. Us proposem tres rutes a fer en 

un dia per fer-ne un tast.

Text i fotografies de 

Pasqual Garriga i Martí

Snowdonia, 
sostre de Gal·les 
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Snowdonia, sostre de Gal·les

Gal·les i el Parc Nacional 
de Snowdonia

Per començar a situar-nos cal dir 
que Gal·les forma part del Regne 
Unit des de l’Acta d’Unió del 1536, 

després d’una convulsa edat mitjana de 
constants guerres i conflictes de vassallat-
ge entre les monarquies gal·lesa i anglesa. 
El País de Gal·les, o simplement Gal·les 
compta des del 1997 amb un parlament 
propi i la llengua gal·lesa és cooficial 
juntament amb l’anglès. Això es particu-
larment rellevant perquè gran part de la 
toponímia té dues denominacions com 
tindrem ocasió de comprovar.

El gal·lès és una llengua celta. Les llengües 
celtes es divideixen en dues grans famíli-
es; d’una banda hi ha les goidèliques que 
són el gaèlic escocès, el gaèlic irlandès i el 
de la illa de Man. L’altra família és la de 
les llengües britòniques que inclou el bre-
tó, el còrnic (de Cornualla) i el gal·lès.  En 
gaudir d’un estatus d’oficialitat s’estudia a 
totes les escoles del país, malgrat ser no-
més utilitzat per uns 600.000 parlants, un 
19% de la població. Pel que fa a nosaltres 
hem de retenir els topònims que anirem 
trobant als mapes: Llyn que vol dir llac, 
Vale  vall o Afon, riu. Ah! I la més impor-
tant Cymru, pronunciat Camri, que vol 
dir Gal·les

Cymru o Gal·les té una superfície de 
20.779 quilòmetres quadrats, uns dos 
terços de la superfície de Catalunya i una 
població de 3.113.000 habitants, dos mi-
lions dels quals es concentren a la costa 
sud del país. Allí hi ha Cardiff, la capital, 
i  les ciutats de Swansea o Newport. El 
nord  el país menys poblat conserva una 
tradició ramadera, i un bon nombre dels 
atractius turístics en forma de ciutats cos-
taneres d’estiueig, el conjunt dels castells 
Eduardians, patrimoni de la Humanitat 
o el mateix Parc Nacional de Snowdonia.  
És on trobem una major concentració de 
parlants del gal·lès.

El Parc Nacional de Snowdonia fou creat 
el 1951. Protegeix un total de 2.130 Km2, 
cosa que representa un 10% de tot el País 
de Gal·les. Aquesta superfície equival a 
la suma de les comarques del Ripollès i 
Osona juntes. Pensem per exemple que el 
nucli del nostre Parc Nacional d’Aigües 
Tortes té 141 Km2. Cobreix una bona part 
de l’extens massís de les muntanyes de 

Càmbriques, que són les que donen el seu 
nom al període geològic anomenat cam-
brià. Aquestes muntanyes cobreixen tot 
l’oest del país de sud a nord. El parc nacio-
nal protegeix la part nord d’aquestes mun-
tanyes i pren el nom del cim del Snowdon 
màxima elevació del país amb 1.085 m. 
Tot i ser un parc de muntanya inclou un 
ampli sector costaner al nord de la gran 
badia de Cardigan. Administrativament 
es troba a cavall dels comptats de Conwy 
al nord i Gwynedd al sud i a l’oest. A Ca-
ernarfon, la capital de Gwynedd hi ha el 

majestuós castell on es coronen els hereus 
de la monarquia britànica, els prínceps de 
Gal·les.

La gran extensió del parc fa que els eixos 
viaris i les principals valls el divideixin 
en tres grans sectors o àrees. El sector 
nord, limitat per l’eix viari entre Conwy 
i Porthmadog, el formen els massissos de 
Carneddau i  del Snowdon. És on es con-
centren la majoria de visitants del parc 
així  com les muntanyes més altes. Aquí se 
les denomina els 3000’s de Gal·les, ja que 

Carena entre el Creigiau Gleison i el Craiglwyn

Llyn Crafnant vist del cim del Crimpiau, a l’esquerra s’alça la carena del Creiguiau Gleision



19

Excursionisme 411

són quinze cims que ultrapassen els 3000 
peus d’altura (més de 914 m). Entre ells 
n’hi ha cinc de més de 1.000 metres. La 
seva relativa proximitat fa que és puguin 
ascendir en una jornada maratoniana, hi 
ha 42 km entre el primer i l’últim cim. El 
repte, denominat 3000 Welsh Challenge, 
té un rècord establert el maig del 2019 en 4 
h i 10 minuts.  A les valls principals hi tro-
bem bonics pobles on, malgrat ser altures 
modestes, es respira un gran ambient 
de muntanya, amb botigues de material 
d’escalada i càmping. Entre aquests des-
taquen Betws-y-Coed o Beddgelert. Dins 
d’aquest sector hi ha una àrea exclosa del 
parc nacional al voltant de la població 
minera de Blaenau Ffestiniong. Es va fer 
així per tal de protegir-ne la intensa ac-
tivitat minera. S’hi extreu pissarra d’alta 
qualitat des de fa segles. Aquesta activitat, 
avui en declivi, permet visitar un parell 
de mines (molt recomanable) i accedir al 
poble, si es vol, amb un tren de vapor que 
puja des de Porthmadog. És un dels grans 
atractius turístics del nord de Gal·les. Les 
dues primeres rutes proposades correspo-
nen a aquest sector.

El sector central queda limitat pel la badia 
de Porthmadog i l’estuari de Mawddach. 
Els relleus, més suaus, ja no superen els 
850 metres i, a més de dos grans envasa-
ments, hi trobem el llac natural més gran 
de Gal·les el Llyn Tegyd o Bala Lake en an-
glès. Finalment el tercer sector, compren 
el terç sud del parc i s’estén entre els estu-
aris de Mawddach i el del riu Dyfi (Afon 
Dyfi). Aquí destaca la bellesa i les vistes 
sobre el mar del massís del Cadair Idris 
que descriuré en el tercer itinerari.

Ruta 1: Creigiau Gleision 
678 m i els llacs de 
Trefriw. +/- 670 m. 5h 30 
min

El massís del Carneddau s’estén entre el 
mar d’Irlanda al nord i les valls de Conwy 
a l’est i la  del riu Ogwen a l’oest. Aquestes 
dues valls conflueixen a Betws-y-Coed on 
anem a comprar mapes i a informar-nos 
de les rutes possibles. Al Carneddau tro-
bem set dels quinze 3000’s de Gal·les en-
tre els quals el tercer més alt el Carnedd 
Llenwelyn de 1.064 m. El sector oriental, 
prop de la vall de Conwy on ens trobem, 
destaca pels nombrosos llacs de munta-

nya, Llyn en gaèlic,  tot i que les munta-
nyes perden altura. Ens deixem aconse-
llar i triem fer un circuit entre els Llyn 
Crafnant i el Llyn Cowlyd tot recorrent 
la carena de Creigiau Gleision que els se-
para. Fem 8 km de carretera en direcció 
Conwy i al poble de Trefriw prenem la 
carretera asfaltada que en 4 km porta a 
Llyn Crafnant situat a 184 m. La nostra 

ruta comença en un estacionament situat 
quatre-cents metres abans d’arribar al llac, 
ampli i evident amb panells informatius, 
a 162 m d’altura. El sender guanya altura 
dintre un bosc de pins per una pista asfal-
tada camí d’unes granges. Després trenca 
pel coster i segueix pujant amb força. Aquí i 
allà hi ha murs de pedra que delimiten pro-
pietats, en d’altres casos són moderns filats 

Baixant cap el Llyn Crafnant tenim davant la carena recorreguda del Creigiau Gleision

Encarant el Llyn Crafnant al final de la primera ruta
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metàl·lics. Els rètols ens recorden que som 
a un parc nacional i que no ens apartem 
del camí. Per passar els filats o els murs 
de pedra trobem uns curiosos passos amb 
escales de fusta de quatre o cinc esglaons 
a banda i banda. La vegetació és atapeïda 
de falgueres. 

A la nostra esquena, al vessant oposat de 
la vall, tenim una mina abandonada i a la 
nostra esquerra divisem el llac Crafnant. 
Quan deixem les granges enrere el terreny 
perd inclinació i fem cap a unes extenses 
landes cobertes d’uns arbustos de flors 
fúcsies on gairebé no creix cap arbre. 
Tenim al davant la cresta del Creigiau 
Gleision. El camí s’enfila fins els 500 m 
i ens aboca  a la vall del costat on hi ha 
l’immens Llyn Cowlyd, que deu la seva 
dimensió al fet de tenir una presa. Avan-
cem cap el sud-oest deixant l’envasament 
la nostra dreta i guanyem altura fins el 
punt culminant del Creigiau Gleision 
marcat amb una gran fita de pedres (678 
m, 2 h 40 min). Des d’aquí dalt gaudim de 
vistes cap els cims més alts del massís, la 
cua del Llyn Cowlyd i gairebé la totalitat 
de Llyn Crafnant cap el que baixarem a 
continuació. Encarem el sud sobre terreny 
pedregós i escarpat d’aires ben pirinencs, 
mentre la carena per altura cap  a un coll. 

No ens resistim a pujar els següents cims 
assenyalats al mapa, el Craiglwyn de 623 
m i el cim bicèfal del Craig Wen de 548 

Snowdonia, sostre de Gal·les

m. Craig o Creag significa roca en gal·lès. 
Arribem al coll de Castell y Gywnt a 388 
m (4h) però no hi trobem el camí de bai-
xada al llac com ens pensàvem. El camí 
ens obliga a guanyar altura fins al cim 
del Crimpiau de 475 m que és el que ens 
ofereix una millor perspectiva sobre la ca-
rena recorreguda i sobre el Llyn Crafnant. 
Pel vessant oposat d’aquest cim encara 
hem de baixar per landes fins arribar a un 
nou coll a 337 m. Allí trobem un camí evi-

dent que baixa cap a una extensa plana a 
la capçalera del llac ocupada per granges. 
Igual que de pujada retrobem falgueres, 
murs de partió i escales per superar-los. 
Un carretera asfaltada ens portaria al ves-
sant sud del llac on hi ha un cafè i un club 
de pesca. Nosaltres triem la riba nord, 
més tranquil·la, per on discorre una pista. 
Després de resseguir durant poc més d’un 
quilòmetre la riba del llac arribem al punt 
de sortida.( 5h 30 min)

Ruta 2: Snowdon o Yr 
Wyddfa 1.085 m. +/- 726 
m. 3 h per la pujada, 5 h 30 
min pel circuit

El cim del Snowdon pel fet de ser el sostre 
de Gal·les i del Parc Nacional de Snowdo-
nia és un focus d’atracció de turistes. 
Tant és així que en època victoriana es va 
construir un tren cremallera que des del 
poble de Llamberis, al nord de la munta-
nya, porta fins el seu cim. És de fet l’únic 
tren cremallera del Regne Unit. L’obra 
va durar un temps rècord de 14 mesos. 
La major part del temps fou invertida en 
la construcció de dos viaductes, al tram 
inicial. Un cop acabats els 7,5 km de vies 
es van posar en tan sols 72 dies! Dalt del 
cim hi ha un centre de visitants amb un 
snack-bar i l’oficina de correus més alta 
del Royal Mail britànic. El conjunt fou re-

Superant un típic pas d’escala prop del Llyn Crafnant

Del coll de Bwich y Moch veiem el Llyn Llydaw, camí del Snowdon
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novat el 2006. El trajecte dura una hora 
en cada sentit i els viatgers disposen de 
30 minuts per visitar el cim. Nosaltres, és 
clar, hi pugem a peu. 

El Snowdon és un cim tan aïllat i esvelt 
que compta amb un total de sis rutes 
normals d’ascensió a peu des de tots els 
seus vessants. Nosaltres triem com a 
punt de partida el coll de Pen y Pass, ja 
que és on conflueixen dues de les rutes, 
i això permet pujar per una i baixar per 
l’altra. Cal tenir present la predicció me-
teorològica i anar ben equipat a l’estiu 
pot refrescar força. Sabent que l’estacio-
nament és petit hi arribem poc abans de 
les vuit del matí. Estem a primers d’agost 
i tota la jornada caminarem coincidint 
amb centenars d’excursionistes. Pujarem 
per l’anomenat Pyg Track i baixarem pel 
Miners Track. El Pyg Track sembla ser 
que deu el nom a que per allí es pujava 
quitrà, pyg en gal·lès, a les mines de coure 
del Snowdon. Sortint del Pen y Pass, a 359 
m, el Pyg Track és una veritable calçada 
empedrada que guanya altura amb for-
ça pel vessant nord d’una carena sota el 
punxegut cim del Crib Goch, de 921 m. 
A la dreta queda la vall del Nant Peris per 
on hem pujat passant pel poble de Llan-
beris. Al cap de 40 minuts assolim el coll 
de Bwich y Moch, a 597 m, on canviem 
de vessant travessant la carena. Sota nos-
tre queda el gran llac de de Llydaw per 
on baixarem. El domina l’escarpat cim 
del Lliwedd de 893 m. Seguim un ampli 
camí entre pendents d’herba a mida que 
el cim del Snowdon se’ns va apareixent a 
la nostra dreta. El camí torna a ser em-
pedrat i comencem a veure l’estany de 
Glaslyn. En un marcat gir del sender apa-
reix davant nostre la resta de la ruta fins 
el coll de Bwich Glas i dominem, ara ja 
sencer, l’estany de Glaslyn sota el vessant 
est del Snowdon. Passem per un monòlit 
de pedra que marca la unió amb el Mi-
ners Track. Una darrera gran ziga-zaga 
del Pyg Track ens deixa al coll de Bwich 
Glas a 998 m. Tot just hi arribem veiem 
un tren amb un únic vagó, atapeït de vi-
atgers que baixa del cim. 

Al vessant oest de la muntanya hi ha un 
reguitzell d’estanys i més avall el gran 
Llyn Cwellyn des d’on puja la ruta deno-
minada Ranger Path. Ara hi ha més gent 
que abans ja que s’han ajuntant quatre 
de les sis  rutes. Ens resten 550 metres 
de distància i 87 de pujada que recorrem 

L’estany de Glaslyn i el tram superior del Pyg Track, sota el cim del Snowdon

Tram superior del Pyg Track vist des del coll amb els llacs de Glaslyn i Llydaw  més avall

Tren cremallera baixant del cim del Snowdon
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paral·lels a la via del cremallera fins ar-
ribar al cim. Completem així la nostra 
pujada fins el cim de Gal·les de 1.085 m 
(3 h). Allà dalt gairebé ens cal fer cua per 
fotografiar-nos amb la taula d’orientació 
que corona el cim. 

El temps s’ha anat tapant, la boira ame-
naça amb aixafar-nos el dia i la tempe-
ratura baixa a tretze graus!. Veiem les 
arestes sud i oest per on pugen les dues 
rutes restants i contemplem l’itinerari de 
baixada en la seva totalitat. Entrem encu-
riosits al centre de visitants on força gent 
poc preparada pel fred espera el següent 
tren de baixada. Emprenem el retorn fins 
el coll de Bwich Glas i un cop allí tornem 
a guanyar altura seguint la carenapel cos-
tat oposat fins el cim del Garnedd Ugain, 
distant 450 metres. Amb els seus 1.065 m 
és el segon cim més alt de Gal·les, però hi 
puja poca gent. 

De tornada al coll enfilem la baixada 
pel Pyg Track fins el monòlit que marca 
l’inici del Miners Track. Aquest sender 
baixa decidit fins la riba de l’estany de 
Glaslyn a 605 m al voltant del qual hi ha 
unes quantes boques de mines de coure 
abandonades. Un cop revoltat l’estany el 
camí ample i empedrat baixa amb decisió 

fins la riba del gran Llyn Llydaw a 446 m. 
Allí trobem  les runes dels edificis de les 
mines de coure explotades fins el s. XIX. 
El més bonic d’aquest itinerari és el punt 
en que la calçada travessa el llac de costat 
a costat. Aquest tram data del 1853 quan 
en el pic de l’activitat minera la Britan-
nia Copper Mine va voler acabar amb la 
travessa en barcassa de l’estany. Resten 

encara 2, 5 Km fins el coll i només baixa-
rem noranta metres. Aquest tram planer 
ens descobreix el darrer estany del dia el 
Llyn Teyrn. 

Un cop arribem al Pen y Pass és d’obli-
gada visita l’històric Pen y Gwryd Hotel 
situat 1,7 kilòmetres més avall a la se-
güent bifurcació. Aquí es va concentrar i 

Snowdonia, sostre de Gal·les

Estació del cremallera i centre de visitants vist des del cim del snowdon 

Confluència del Pyg i del Miners Track vistos des del cim del Snowdon  



23

Excursionisme 411

entrenar l’equip d’alpinistes que el 1953 
acabaria conquerint l’Everest. De tornada 
de l’expedició, s’hi retrobaren de nou per 
celebrar l’èxit amb sir Edmund Hillary i 
el sherpa Tenzing Norgay com ho testi-
monien nombroses fotografies i material 
de l’expedició dipositat en una vitrina 
commemorativa.

Ruta 3: Cadair Idriss: 
volta al Llyn Cau i 
Penygadair 893 m. +/- 
800 m. 5 h

El massís del Cadair Idriss marca el límit 
sud del parc nacional. Farem una ruta 
circular i en sentit horari al voltant del 
Llyn Cau que és d’una bellesa singular i 
paga amb escreix l’esforç. 

Muntanya arran de mar. Charles Dar-
win  hi va fer llargues estades estudiant 
la geologia i els fòssils de la regió abans 
d’emprendre el seu viatge amb el Beagle. 
El punt de sortida que és un llogarret 
anomenat Minffordd. Hi accedim per la 
línia de costa fins a Barmouth, allí se-
guim l’estuari de Mawddach fins al poble 

de Dolgellau on prenem les carreteres 
A470 i A487 fins a Minffordd, distant 11 
km. Hi trobem un ampli estacionament 
i panells explicatius. Som només a 106 
m sobre el nivell del mar. La sortida és 
una avinguda arbrada que creuant un riu 

ens porta al centre d’informació i saló de 
te. El camí es costerut i frondós. Guanya 
altura decidit dintre el bosc al costat del 
riu, que fa algun salt d’aigua. El bosc dona 
pas a les falgueres i més amunt a prats i 
landes amb aquelles flors fúcsies que ja 

El Miners Track travessa pel mig el Llyn Llydaw

Estany de Llyn Cau i la carena que s’enfila al Craig Cau
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coneixem. Al cap d’una hora el pendent 
es suavitza i ens endinsem a l’olla que 
forma el Llyn (estany) Cau amagat a 475 
m. No hi acabem d’arribar ja que el camí 
s’enfila amb decisió per sobre la carena 
que tanca al sud el llac. El paisatge gua-
nya verticalitat i admirem la bellesa del 
lloc. Davant nostre s’alça un primer cim 
el Craig Cau, que ofereix una paret ver-
tical de tres-cents metres sobre l’estany. 
Allà dalt retrobem els filats que separen 
finques i pastures i passos d’escala. 

Arribem al Graig Cau de 791 m al cap d’ 
1 h 50 min d’ascensió i ens atansem amb 
cura al penya-segat que domina el Llyn 
Cau. Encarem al nord camí ample que 
careneja cap el cim més alt del circuit. 
Sobre un terreny cada cap més pedregós 
i costerut assolim el Penygadar de 893 m 
(2 h 40 min), marcat per un gran vèrtex 
geodèsic. Pocs metres sota el cim hi ha un 
refugi de pedra amb sostre de xapa que 
en cas de mal temps deu ser ben útil. Des 
del cim dominem, al vessant nord, l’estu-
ari del riu Mawddach fins la sortida a mar 
a Barmouth. Més a prop queda al gran 
Llyn y Gadair amagat a 562 m. Aprofitem 
el refugi per dinar-hi i en sortir-ne ens 
esperen unes ovelles vingudes del no-res. 
Seguim a continuació tota l’ampla care-
na nord del massís fins a un tercer cim. 
Diuen que en cas de mal temps aquesta 
carena ampla però desprotegida és una 
trampa a causa de l’origen volcànic de la 
roca que atrau els llamps. 

El camí ben traçat tira avall sense anar al 
cim del Mynydd  Moel, però nosaltres ens 
hi dirigim. Abans d’arribar-hi passem un 
nou pas d’escala. El cim de 863 m dista 
gairebé dos quilometres de l’anterior. 
Dalt de tot hi ha uns murs de pedra que 
conformen un bivac i un amuntegament 
de pedres que marca el cim. El dia s’arre-
gla i surt per fi el sol. Sobre prats coberts 
d‘herba enfilem el fons de la vall dominat 
pel gran Llyn Mwyngil. Tornem a veure 
el Llyn Cau i els dos primers cims coro-
nats. De nou retrobem les landes fúcsies, 
els filats i els passos d’escala. Finalment a 
la cota 315 m retrobem el camí de pujada 
que, de nou paral·lel al riu seguim fins a 
l’estacionament.

La volta al Llyn Cau amb el Craig Cau sobre el llac i el Penygadair a  la dreta

El Penygadair on culmina la carena 

nord del Cadair Idris
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Pas d’escala baixant del Cadair Idris amb el Lyn Mwyngil al fons

Mapa de la ruta

Mapes i guies

A les llibreries de la regió trobareu diverses guies de muntanya sobre el 

Parc Nacional de Snowdonia. Nosaltres ens vàrem decidir per una amb un 

sistema doble de  croquis per a cada ruta molts aclaridors. 

 S Best Day Walks in Snowdonia de  John Gillhan. Edició de 2012 que   

 podeu trobar a Amazon. 

 S Snowdonia. Editorial AZ adventure. Quadern de 33 mapes a Esc.    

 1:25.000 que cobreix tota la meitat nord del parc.
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Refugis, la teva segona casa

Comença la temporada més forta 
dels refugis, els 11 de què disposa 
la UEC ja ho tenen tot a punt per 

acollir-vos com una família en les vostres 
estades, de la mateixa manera que ho han 
fet al llarg de l’any Tant és així que un dels 
nostres refugis, el refugi Rebost, ha estat 
protagonista d’un magnífic documental 
d’un jove realitzador, Kim L.Fletcher, i 
que amb el títol “Crònica de Primavera 
al Refugi Rebost” podeu trobar publicat a 
Youtube des del 12 de juny. Per trobar-lo 
és ben senzill, només cal googlejar el nom 
del refugi. 

Amb una mirada subjectiva i personal 
l’autor del vídeo ens mostra el dia a dia 
del refugi i com l’Anna i el Cinto, viuen 
amb entusiasme i amor la seva tasca de 
guardes de refugi, que va més enllà de El 25 de setembre de 1955 es va inaugurrra oficialment el refugi de Rebost

Els guardes, l’Anna i el Cinto i tota la família
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cuidar les instal·lacions. L’Anna i el Cinto 
preparen una llar per a tots els visitants 
que s’hi acosten, perquè puguin des-
cansar i gaudir del paisatge amb total 
tranquil·litat. 

Es tracta d’un documental senzill, de 20 
minuts, rodat íntegrament al refugi Re-
bost, situat a 1.640 metres en ple Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró, i on veiem el relat 
anual de la família que el vetlla. S’ha de 
ser diferent per guardar un refugi, però 
s’ha de ser especial per fer-ho magnífi-
cament bé com ho fan l’Anna i en Cinto 
i com queda perfectament reflectit en el 
documental d’en Kim L.Fletcher. Si no 
l’heu vist ja teniu una recomanació per 
visualitzar aquest estiu a les vostres tau-
letes o dispositius mòbils. 

Encara us en fem una segona recoma-
nació i és que Televisió de Catalunya ha 
estrenat la sèrie “Refugis i Guardes” que 
s’emet al canal Esport3, i que podeu tro-
bar a través del “3 a la carta”. La sèrie 
consta d’un total de disset episodis que 
es podran veure en dues temporades. La 
primera, que ja s’ha estrenat té vuit ca-
pítols, el primer dels quals mostrava els 
voltants del refugi de Vallferrera acom-

panyats del guarda, Juanma Arroyo i de 
l’alpinista Jordi Pons.

“Refugis i Guardes” s’ha rodat aquest 
passat 2018 en disset refugis de la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de Catalu-
nya i del Centre Excursionista de Catalu-

nya. La producció i direcció de la sèrie és 
del muntanyenc Joan Quintana que ja ha 
fet diferents reportatges per programes 
com “Al Filo de lo Imposible”. La segona 
part de la sèrie, un cop s’hagin emès els 
primers vuit capítols està programada de 
cara a la tardor d’aquest 2019.

El refugi de Rebost es troba a 1.640 m d’altitud dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró



28

Text i fotografies de Ramon Pascual Berghaenel

Aquest relat ha estat premiat amb Accèssit al X PREMI LITERARI “100 CIMS” (2019) 

organitzat per la FEEC.

Redescobrint Cabrera

Passejant per Barcelona una tarda de 
setembre, cap el tard, em vaig tro-
bar a les parades de la Fira del llibre 

d’ocasió antic i modern i, com que sóc un 
bon lector, no em vaig poder estar de fur-
gar entre els prestatges i les piles de llibres 
de les taules envoltat de molts altres tafa-
ners. Naturalment, un dels meus àmbits 
d’interès eren les obres de caire geogràfic 
i quan el vaig veure, no vaig dubtar en en-
dur-me cap a casa Collsacabra, d’Antoni 
Noguera, publicat a Barcelona per l’Edi-
torial Selecta el ja llunyà 1964. La lectura 
de les seves 254 pàgines em fou molt pla-
ent no només per la qualitat de l’obra sinó 
també per l’atracció que sempre he sentit 
per aquesta comarca natural, muntanyo-
sa però verda i dolça. Els turons tabulars 

i l’altiplà del Collsacabra formen l’extrem 
sud de la ufanosa serralada Transversal, 
entre Osona i la Garrotxa.

Des d’aquella tarda literària de l’any 2002 
he pujat tres vegades al cim de Cabrera 
(1308 m), al bell mig del Collsacabra. Han 
estat tres excursions que m’han permès 
descobrir i redescobrir l’indret des de 
perspectives geogràfiques i existencials 
molt diferents. Tres excursions com tres 
baules de la cadena de la vida pròpia i la 
de les persones i el món que m’envolta.

Tardor del 2004, uns pares novells, amb 
un nadó d’un any, comencen a caminar 
des del pont de les Perxes, sobre la riera 
de Sant Julià, amb l’esguard dirigit cap 

al ferm cingle de la serra de Cabrera. Els 
pares es pregunten en quina mesura la 
pell blanca i fina del nadó deixarà tras-
puar l’aire net i fresc de la muntanya 
i si, amb els anys, aquest futur adult 
continuarà cercant aquesta especial 
sensació que ells gaudeixen. L’excursió 
passa pel coll de Bram, entre el cim de 
Cabrera i el pla d’Aiats, i finalment, per 
l’ombrívol camí de les Marrades arriba 
al petit pla on es troba el santuari de la 
Mare de Déu de Cabrera, a pocs metres 
del cim del serrat.  El santuari, erigit al 
segle XVII, està en l’antic emplaçament 
de l’ermita del castell del mateix nom, 
destruïda pel terratrèmol del 1428. 
Antoni Noguera ens diu que la prime-
ra notícia d’aquesta casa d’oració dels 

Sant Juliá de Cabrera
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castlans és del 1144. La família dina a 
la placeta que hi ha davant de la porta 
del santuari i quan el nadó fa la migdi-
ada els pares es pregunten ara si l’ex-
tens panorama que els envolta forma ja 
una imatge mental agradosa en el petit 
cervell de l’infant.

Hivern del 2018, un xicot de 14 anys i 
el seu pare s’enfilen cap a la Serrica des 
de Sant Julià de Cabrera, un veïnat dis-
seminat amb una esglesiola romànica 
que data de l’any 1050, situat al vessant 
oest de la serra de Cabrera. La pujada al 
cim per aquest itinerari és més agosara-
da. En alguns trams cal posar les mans 
a la pedra i en alguns passos molt con-
crets es troben grapes, esglaons i barres 
metàl·liques que faciliten la grimpada, 
que no és mai difícil. El transcurs del 
temps ha fet créixer les inquietuds ex-
cursionistes d’aquell infant que arribà 
per primer cop a dalt del serrat encabit 
en una motxilla i ara s’enfila lleuger per 
les roques i fa esbufegar al seu pare. Poc 
abans d’arribar a les escasses ruïnes del 
castell de Cabrera pare i fill passen per 
l’anomenada Osca de Cabrera. Segons 
l’Institut d’Estudis Catalans, una osca 
és “un pas estret i acinglerat en una ser-
ra”,  justament el que troben. A la “No-
ticia històrica” que Noguera inclou a la 
seva monografia s’apunta que “l’origen 
[del castell] es remunta als inicis de la 
reconquesta”, que “ fou bressol de la 
família dels Cabrera [Capraria]” i que 
“l’escut dels Cabrera és una cabra ne-
gra en camp d’or vorejat d’escacs d’or 
i negre”. Sens dubte, aquest escriptor, 
metge i odontòleg, coneixia amb pro-
funditat aquesta bella comarca. 

Per continuar la marxa volen descobrir 
més camins i els caminants baixen lla-
vors per les dretureres escales de Cabre-
ra cap el coll de Bram, un vell conegut, 
per tornar flanquejant en direcció nord 
fins a Sant Julià.

Hivern del 2019, el pare condueix una 
“sortida oficial” de l’entitat excursio-
nista per mostrar aquests bells paratges 
a companyes i companys. Les entitats 
segueixen sent a Catalunya un lloc de 
trobada indiscutible per a molts ena-
morats de la muntanya i aquest tipus 
de sortides són espais on compartir 
coneixements i experiència. El grupet 
farà una volta més llarga que la dibui- Coll de Bram i Escales de Cabrera

Santuari de Cabrera
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xada l’hivern anterior amb el xicot: 
una vegada al coll de Bram s’encami-
narà, pujant suaument per la fageda, 
cap les falgueres del pla d’Aiats fins 
arribar al seu extrem oriental, a 1312 
m, sobre el cingle, des d’on s’albira 
bona part del Collsacabra. Segons la 
tradició oral “cal que les pubilles de la 
contrada pugin fins a aquest punt per 
saber si aviat tindran pretendent. Han 
de llançar un petit mocador a l’aire i 
fixar-se en el seu moviment onejant. 
Si el mocador torna cap a elles en poc 
temps, mogut per la força de les mari-
nades, festejaran en breu i si no caldrà 
seguir somniant...“. 

Molt a prop del pla d’Aiats hi ha les en-
runades cabanyes del mateix nom. El 
vigatà Lluís Balasch, en el seu comple-
tíssim blog “Masies de les Guilleries i el 
Collsacabra”  ens explica que aquestes 
cabanes eren habitades en certes èpo-
ques de l’any pels pagesos que planta-
ven patates dalt del pla. Sembla que 

es van abandonar als anys 50 del segle 
passat. El camí de tornada al coll de 
Bram supera el cingle d’Aiats pel grau 
de l’Escaleta, on novament són útils les 

mans i, potser, també el cul, i passa per 
la gran masia d’Aiats abans de tornar 
al punt d’inici torrent amunt. Aques-
ta casa, un magnífic representant de 
casa gran del Collsacabra, apareix en 
l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat. D’aquest mas es te-
nen notícies des de l’any 1195. Un fet 
curiós és que sembla que fou el nom de 
la casa (primer Isiats, desprès Axats i 
finalment Aiats) el que donà nom al 

cingle i al pla situats sobre seu. És un 
exemple “d’ascensió toponímica”, com 
passà amb el nom del pic d’Aneto i el 
poble homònim.

Aquestes tres vivències ens recorden que 
l’excursionisme és descobriment i tam-
bé redescobriment quan retornem a un 
mateix indret però l’espai físic exterior, 
la llum, el celatge, la força del vent o el 
color de la vegetació, l’espai social que 
ens acompanya, la família, els amics o 
els companys i el nostre espai interior, el 
nostre estat anímic i mental, són diferents 
que aquella primera vegada. Un dels més 
grans guies alpins del segle XX, Gaston 
Rébuffat, no s’estava de dir que el seu ofici 
era el més bonic del món perquè, malgrat 
haver pujat en moltes ocasions a les ma-
teixes muntanyes ho havia fet amb moltes 
persones diferents i, per tant, l’ascensió 
no era mai la mateixa. És més, el diàleg 
entre l’excursionista i el mateix indret, 
redescobert, canvia també amb el pas del 
temps, perquè el caminant també muda.

Cingles d’Aiats

Aquest relat ha estat premiat 
amb Accèssit al X PREMI 

LITERARI “100 CIMS” (2019) 
organitzat per la FEEC
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La muntanya i els llibres

En aquest número d’estiu de la revista us 
oferim 4 títols per portar a la motxilla. Hi 
ha una mica de tot. 

D’entrada un thriller basat en fets reals, 
Annapurna, la otra verdad, si voleu 
saber exactament què va passar realment 
durant la primera expedició llegendària a 
l’Annapurna. Ideal per descansar després 
d’una bona etapa, o perquè us acompanyi 
al sac de dormir.

LLIBRES
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ió Ulldevellut és una altra opció, més lite-

rària, i per a públics joves. Es tracta d’un 
text a quatre mans, de l’Hermínia Mas i el 
Josep-Francesc Delgado que va guanyar el 
premi Folch i Torres 1999. Es tracta d’una 
edició de butxaca que hi cabrà en qualse-
vol raconet de l’equipatge. 

I acabem amb dos textos autoeditats, en 
els quals els seus autors, Antonino Mes-
tres i Emili Civís Abad llueixen les seva 

Annapurna, la otra verdad

Autor: David Roberts 
Editorial: Tushita Edicions
Col·lecció: Himalaya
Primera Edició: Gener 2018
Número de Pàgines: 271

Ulldevellut

Autor: Hermínia Mas i Josep-Francesc 
Delgado
Editorial: Edicions del Roure de Can Roca
Col·lecció: Butxaca
Primera Edició: Setembre 2018
Número de Pàgines: 183

Roques, Glaceres i Cims, relats d’un 

alpinista

Autor: Emili Civís Abad
Editorial: Tushita Edicions
Primera Edició: Abril 2018
Número de Pàgines: 136 + Annex foto-
gràfic

Balmes encontades

14 caminades a balmes catalanes i 14 con-
tes curts
Autor: Antonio Mestres
Il·lustracions: Maria Dolors Villadelprat 
i Lladó 
Editorial: Autoedició
Col·lecció: Posa’t les vambes 2
Primera Edició: Desembre 2017
Número de Pàgines: 195

experiència i vivències a la muntanya. 
De les Balmes encontades d’en Mes-
tres a l’alpinisme més punter d’en Civís 
que ens presenta el seu Roques, Glace-
res i Cims, relats d’un alpinista. Potser 
aquests textos us esperonen a escriure 
els vostres propis relats de muntanya. 
Recordeu que si els voleu veure publi-
cats en format article només ens heu de 
contactar. Bon estiu, bona lectura i bona 
muntanya. 
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SMS DE  

Cèrvol comú

Freda du Faur, 
la força d’unes imatges

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

Cap a finals de 1906 una jove 
australiana visità la ciutat 
neozelandesa de Christchurch, 

on s’hi celebrava l’exposició universal 
d’aquell any. En una de les sales del recinte 
hi va veure unes fotografies de l’Aoraki 
o Mount Cook (3.724 m), la muntanya 
més alta dels Alps de Nova Zelanda. 
Aquelles imatges l’impactaren tant que 
es proposà pujar-hi. Dos anys més tard 
tornà a Nova Zelanda, s’instal·là a l’hotel 
Hermitage, que es troba uns 15 km del 
cim, i contactà amb el guia Peter Graham, 
que en veure-la tan motivada, no dubtà 
en instruir-la en tècniques d’alpinisme. 
Durant dos anys anà diverses vegades 
als Alps de Nova Zelanda, on realitzà 
nombroses ascensions. A fi de millorar 
la seva elasticitat i resistència, s’entrenà 
en un gimnàs de Sydney amb la monitora 
Muriel Cadogan, que posteriorment 
esdevindria la seva parella sentimental. 
Finalment, el 3 de desembre de 1910 va 
fer el seu cim anhelat amb els guies Peter 
i Alex Graham, essent la primera dona 
en assolir-ho. Emmeline Freda Du Faur 
(Sydney, 1882-1935) va ser una alpinista 

australiana. Entre 1908 i principis de 1913 
desenvolupà una gran activitat al Alps de 
Nova Zelanda, destacant la travessa de les 
tres puntes de l’Aoraki, que realitzà amb 
els guies Peter Graham i David Thomson. 
L’any 1914 marxà amb la seva companya 
a la Gran Bretanya, on s’hi establí durant 
una quinzena d’anys i on publicà el 
llibre The Conquest of Mount Cook. 
La incorporació de la dona al món de 

l’alpinisme no ha estat un camí fàcil i Du 
Faur n’és un bon exemple. Per una banda, 
a la Nova Zelanda de l’època no era ben 
vist que una dona escalés sola amb un 
guia; per això, en els seus inicis, Du Faur 
també contractava un acompanyant, 
que feia el rol d’espelma. D’altra banda, 
les dones no podien portar pantalons 
i escalaven amb llargues faldilles, que 
anaven per sobre d’uns bombatxos. Du 
Faur, però, portava una faldilla que, i això 
era trencador, li arribava a l’alçada dels 
genolls. A més, l’Alpine Club, el club de 
muntanya més antic del món, fundat a 
Londres l’any 1857, no admetia dones; per 
aquest motiu el 1907 un grup d’alpinistes 
crearen el Ladies Alpine Club. Du Faur, 
que era una sufragista convençuda, no ho 
veia amb bons ulls, ja que considerava que 
les dones havien de lluitar per ser membres 
de l’Alpine Club (això no s’aconseguí fins 
al 1975). L’any 1935, en no poder superar 
la mort de la seva companya, entrà en un 
estat depressiu greu i se suïcidà. El Mount 
Du Faur (2.389 m) i el Mount Cadogan 
(2.398 m) als Alps de Nova Zelanda ens la 
recorden.

El cérvol comú és un mamífer terres-
tre remugant i ungulat àmpliament 
distribuït per l’hemisferi nord. S’han 

documentat unes 27 subespècies diferents 
amb una distribució que s’estén des del 
Magrib, la península Ibèrica i Gran Breta-
nya, fins a gran part de Nord-amèrica.
Els mascles tenen unes grans banyes rami-
ficades que renoven cada any. Cap al març 
o l’abril les perden i de seguida comencen a 
créixer les noves, que al juny o al juliol es-
tan plenament desenvolupades. Fregant les 
banyes contra els arbres es desprenen de la 
“borra” o pel vellutat i molt vascularitzat 
que les recobreix. 
A l’estiu presenta un pelatge bru vermellós 

i a l’hivern adopta tonalitats més grisen-
ques. El cérvol mascle fa fins a 1,5 m d’al-
çada a la creu i el banyam pot arribar a fer 
1 m. Les femelles són més petites i pesen 
entre 60 i 80 kg, mentre que els mascles 
poden arribar fins a 140 kg. A la tardor, els 
mascles en zel emeten uns característics 
bramuls, greus i profunds, que es poden 
sentir des de ben lluny. 
A Catalunya el cérvol s’extingí a finals del 
segle XIX, i va ser reintroduït a partir dels 
anys 50. Habiten en boscos caducifolis o 
perennifolis oberts o amb clarianes. El po-
dem trobar a la Vall d’Aran, a Boumort, al 
nord del Berguedà, i a les comarques piri-
nenques en general.

Família: Cervidae  Espècie: Cervus Elaphus
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La Ruta de l’Exili, senderisme amb història

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Durant la Guerra Civil, la Segona 
Guerra Mundial i el franquisme, 
el Pirineu fou escenari de milers 

d’històries personals de desesperació 
i patiment que fugien dels seus llocs 
d’origen buscant refugi, l’esperança de 
començar una vida millor o simplement 
la salvació de llurs vides. Al llarg de la 
serralada diversos passos fronterers fo-
ren els testimonis muts de com homes, 
dones i infants fugien de 
l’horror de la guerra llui-
tant contra el fred, la gana 
i l’esgotament, recorrent a 
peu els anomenats camins 
de l’exili.

Un d’aquests camins és el 
que passa pel municipi de 
La Vajol, a l’Alt Empordà, i 
que recentment s’ha recu-
perat convertint-lo en una 
ruta senderista circular de 
gairebé tretze quilòmetres 
per conèixer l’entorn na-
tural i divulgar alguns as-
pectes de la nostra història 
recent. Concretament, per 
aquest recorregut transita-
ren el president Lluís Com-
panys, el lehendakari José 
Antonio Aguirre Lekube i 
el president de la República 
Manuel Azaña durant el 1939, camí de 
l’exili. A més, La Vajol fou el municipi 
escollit pel govern per protegir part del 
patrimoni artístic i econòmic de la Repú-
blica i evitar així que caigués en mans de 
les tropes nacionals.

L’itinerari circular surt del poble de La 
Vajol (529 m), recorrent els boscos del 
massís de les Salines fins entrar al Valles-
pir pel pas fronterer del coll de Lli (710 
m), des d’on es descendeix vers el poble 
de Les Illes (544 m). En aquest municipi, 
la gendarmeria francesa interceptava els 
exiliats per reconduir-los cap a camps 
d’internament. Des d’aquí i per tornar al 
punt de partida, la ruta segueix el camí 
del coll de Manrella (717 m) per visitar 

el monument en homentage a Lluís Com-
panys, anomenat “Temple de la Pau”. Es 
tracta en total d’un recorregut de gairebé 
500 metres de desnivell acumulat i un 
temps de marxa efectiva de prop de 4 
hores, el qual s’allargarà més o menys en 
funció del temps que dediquem a la visi-
ta dels monuments de la “memòria his-
tòrica” i a la contemplació dels magnífics 
boscos d’alzines i castanyers.

Pel que fa als punts destacats de la ruta 
que no ens podem perdre, comencem pel 
Monument a l’Exili a l’inici de l’itinerari, 
a només 150 metres de l’aparcament on 
deixem el cotxe a l’entrada de La Vajol. 
Es tracta d’una impactant escultura sobre 
unes pedres enmig d’una clariana del bosc 
que reprodueix la imatge d’una fotografia 
autèntica de l’època en la que hi apareixia 
un adult acompanyat d’un infant amb una 
cama amputada tot seguint el llarg camí 
de l’exili. Encara sense sortir del petit nu-
cli de La Vajol cal visitar el racó de la font 
de l’Amor convertit en memorial dels exi-
liats i de la República.

Un cop deixem La Vajol, l’itinerari ens 
porta fins al restaurant Manrella Co-

maulis, des d’on encarem el camí que 
puja cap al coll de Lli tot passant per la 
font del Cucut. Un cop descendim a Les 
Illes, el primer edifici que trobem és 
l’hostal dels Trabucaires on es va allotjar 
el president Companys i segons es diu, la 
mestressa li va cuinar una truita que no 
va poder pagar per no portar diners. Des 
de llavors, per la zona es diu que els cata-
lans devem una truita.

Per tornar cap a La Vajol 
passant pel coll de Man-
rella hem d’agafar la pista 
que surt de la plaça Lluís 
Companys i el monument 
als combatents republicans. 
En arribar al coll i tornar al 
Principat trobem el “Mo-
nument a Lluís Companys 
i a tots els que estimen la 
llibertat” inaugurat el 1981. 
Des d’aquí davallem cap a 
La Vajol seguint els indica-
dors i passem pel bosc de 
can Quera, la font del ma-
teix nom, i can Capelleres. 
Retornats a La Vajol agafem 
el camí del cementiri per 
pujar fins a la font de Sant 
Silvestre i el mirador de 
l’Empordà.

No podem marxar de La Vajol sense fer 
una visita a l’intrigant indret de la mina 
Canta vers el mas de can Barris, en la 
qual es van amagar Azaña i el president 
del govern Juan Negrín. La mina Canta, 
també anomenada mina d’en Negrín, és 
coneguda per haver-s’hi amagat per or-
dre d’aquest una bona remesa de quadres 
procedents del Museo del Prado i una 
gran quantitat de lingots d’or del Banco 
de España. A tal efecte es va construir, 
més enllà de l’entrada de l’antiga mina 
de talc expropiada als germans Canta 
Giralt, un edifici de formigó de tres plan-
tes, dins del qual s’hi albergà una cam-
bra cuirassada de 160 m2. El tresor de la 
República posteriorment viatjaria cap a 
França i Mèxic.

Monument a l’exili a La Vajol 
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ó Després de la caminada del matí a la zona de la Pollancreda, una 
gran carpa va acollir als més de 200 inscrits al dinar, amenit-
zat amb músics de la localitat. Havent dinat hi ha haver l’acte 
de lliurament de premis i reconeixements, on quatre socis de la 
UEC de Gràcia van ser guardonats.
Havent dinat va ser l’hora de l’acte central de la Trobada on es 
lliuren els premis del concurs literari dels “100 Cims” i del con-
curs Fotocims. En Ramon Pascual, membre del consell de re-
dacció de la revista Excursionisme, va recollir l’accèssit al treball 
“Redescobrint Cabrera”. 
En quant als reconeixements, Ramon Pascual, va tornar a pujar 
a l’escenari, aquesta vegada juntament amb Basilio Pérez, per tal 
de recollir el reconeixement per haver superat els “2x100 Cims”. 
Posteriorment, Tere Núñez i Patxi Peris van pujar a l’escenari 
per tal de recollir el reconeixement per haver superat el repte 
dels “100 Cims” durant l’any 2018.

Quatre socis de la UEC de Gràcia a la trobada 
dels “100 cims”
El diumenge, 12 de maig,  es va  
celebrar la XI Trobada dels “100 Cims”, 
organitzada pel Centre Excursionista 
Esquirol

La participació a l’acte va ser molt nombrosa, unes 250 persones 
i la jornada va estar marcada pel bon temps i una bona organit-
zació per part del Centre Excursionista Esquirol. 

Imatge de l’entrega de premis
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LLENGUA I MUNTANYA

Sovint se’ns presenta el dubte de quina 
és la paraula correcta que hem de fer 
servir: càmping o acampada. De fet 
totes dues són correctes. La diferència 
és que un càmping és en un terreny li-
mitat i l’acampada es fa normalment a 
l’aire lliure.

Un campament per tant és un conjunt 
de tendes de campanya i la persona 
que practica aquesta modalitat es diu 
campista. De l’acampada se’n deriva 
el verb acampar. Les tendes que es 
fan servir per fer muntanyisme cons-

ten d’unes varetes metàl·liques per 
aguantar l’estructura, un pis o terra 
generalment de lona, un doble sos-
tre i uns vents (cordes) i estaques per 
tensar-les. Quan anem de travessa, 
el més pràctic és portar una tenda de 
campanya canadenca, tenda de base 
rectangular i amb dos aiguavessos per 
on corre l’aigua de la pluja, que arriben 
fins a terra. O bé una tenda iglú, que és 
una tenda lleugera de base arrodonida 
i de coberta semiesfèrica amb una es-
tructura de pals flexible que imita l’ha-
bitatge dels esquimals.

Un dels estris que també es fa servir és 
una estoreta enrotllable aïllant, que 
com el seu nom indica, serveix per aï-
llar el cos del fred i la humitat del sòl. 
Algunes tenen a la part inferior una 
làmina platejada reflectant d’alumini o 
material semblant.  El més important, 
però, és portar un bon sac de dormir 
enconxat de plomes o material sintètic. 

De totes maneres, si fa bon temps, 
també és pot fer bivac o sigui dormir 
al ras sense tenda. 
Això sí que és pràctic!

CÀMPING O ACAMPADA
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NOTÍCIES I ACTIVITATS

El Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha acordat en la seva 
sessió 134 incloure provisionalment l’escalada esportiva en el 
programa esportiu dels Jocs Olímpics de París 2024, juntament 
amb el surf, el patinatge de monopatí o d’estel i el break-dance.
Thomas Bach, president del COI, destaca que l’escalada, així com 
les altres tres disciplines, estan en la línia de l’Agenda Olímpica 

L’escalada esportiva camí de París 2024

2020 que té per objectiu posar en valor aquells esports que si-
guin més equilibrats pel que fa al gènere, siguin urbans i oferei-
xen l’oportunitat al més joves de connectar amb l’olimpisme. 
De fet, l’escalada esportiva i el surf ja van formar part dels Jocs 
Olímpics de la Joventut de Buenos Aires 2018, mentre que el 
patinatge d’estel, el surf i l’escalada debutaran en el programa 
olímpic de Tòquio 2020. 
La proposat d’aquests quatre esports es basa en l’evolució del 
programa olímpic a partir de Tòquio 2020 i inclou 248 atletes, 
que formaran part de la quota de 10.500 atletes, on hi haurà el 
mateix nombre de dones que homes. La Comissió del Progra-
ma Olímpic continuarà la seva anàlisi i observació dels qua-
tre esports proposats per a París 2024. La Comissió Executiva 
prendrà la decisió final el desembre de 2020. 
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En aquest número parlarem de l’art gòtic, en concret dels 
seus elements arquitectònics i d’algunes de les obres més 
representatives que podem trobar al nostre país.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
juliol, les solucions dels mots encreuats a l’adreça electrònica del 
concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre 
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres 

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
410 dedicat a l’art romànic és Joaquim Romero Martínez. A 
la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu 
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.

1

2

12

11

13

Solucions del Concursionisme 410: 1 Tetramorf, 2 Mestre de Cabestany, 3 Sant Pere de Rodes, 4 Llombardia, 5 Oliba, 6 

Núria, 7 Pantocrator, 8 Durro, 9 Lesena, 10 Sant Pere de Galligants, 11 Mig Punt, 12 Capitell, 13 Absis, 14 Canó, 15 Taüll

3

4

5

14
6 15

7

8

9 10

1. Rei de la corona d’Aragó que propicià l’entrada de l’art gòtic a Catalunya. Està 
enterrat al Monestir de Santes Creus.

2. És un pilar o sortint, situat als laterals i a la part posterior d’esglésies o cate-
drals, que fa cos amb un mur i li serveix de reforç perquè resisteixi l’empenta 
d’una volta, d’un arc, etc. 

3. Basílica gòtica situada al barri de la Ribera a Barcelona. Construïda entre 
1329 i 1383. Els mestres d’obra foren Berenguer de Montagut i Ramon Despuig.

4.  Tipus d’arc sobre el qual recolzen directament i de manera transversal, les 
bigues que suporten longitudinalment una coberta de fusta i, normalment de 

dos aiguavessos. És una tècnica comuna i original 
de l’art Gòtic català poc present en altres indrets.

5. Pintor català pertanyent a la segona etapa del 
gòtic internacional (segon quart del segle XV). El 
Retaule de sant Jordi a Catalunya i El Retaule dels 
sants Joans també conegut com a retaule de Vi-
naixa són les seves obres més conegudes.

6. Edifici militar d’estil gòtic emplaçat a la façana 
marítima de Barcelona. Es va començar a bastir 
al final del segle XIII i es va destinar a la cons-
trucció de les galeres de l’armada.

7. És un tipus d’arc i element estructural de l’ar-
quitectura gòtica que substituí l’arc de mig punt 
utilitzat durant el romànic.

8. És la pedra central d’una volta. Té una forma 
rodona o poligonal i sovint està decorada per ra-
ons estètiques o senyalístiques. 

9. Aquest monestir de la Ruta del Cister és una de 
les joies de l’art medieval català situat al municipi 
d’Aiguamúrcia (l’Alt Camp). 

10. La façana gòtica d’aquest edifici de Barcelona 
té un relleu de Sant Jordi matant el drac de l’es-
cultor Pere Joan.

11. És una part que sobresurt d’una canonada, 
que serveix per a evacuar l’aigua de les teulades. 
En l’arquitectura gòtica, acostumen a estar ador-
nades amb figures intencionadament grotesques 
que representen humans, animals, monstres o 
dimonis.

12. Composició pictòrica que combina vidres de 
colors units mitjançant franges o tires de metall, 
principalment plom. Substitueixen a la pintura 
mural del període romànic. 

13. Planta de les esglésies que té forma de creu 
llatina o grega. Espai definit per la intersecció de 
la nau principal i la nau transversal o transsepte.

14. En el nucli antic d’aquesta població a tocar del 
riu Ebre es troba una imponent catedral gòtica de 
l’any 1347 sota l’advocació de Santa Maria.

15. És un edifici de Barcelona situat al Pla de Palau 
on es reunien els mercaders de la ciutat. L’edifici 
neoclàssic actual té el seu precedent amb la gran 
sala gòtica de contractacions edificada a finals del 
segle XIV per l’arquitecte Pere Arvei.
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- Horari: 2 h d’anada 4 h per l’anada i tornada
- Desnivell: 304 m
- Dificultat: fàcil i agradable passejada amb poc desnivell 

i paisatges de gran bellesa
- Refugi: Càmping-Refugi de Bujaruelo ofereix allotja-

ment a preus econòmics des d’abril fins a mig octubre. 
http://www.campingvalledebujaruelo.com.

- Època: descripció feta per condicions estivals, de maig a 
novembre

- Cartografia: Vignemale Valle de Bujaruelo. Escala 1: 
25.000. Mapa guia excursionista Editorial Alpina

- Accés: Per l’eix pirinenc, N-260, hem d’anar a l’Aínsa i 
d’allí a Broto. Quan enfilem el coll de Cotefablo pre-
nem el trencall cap a l’A-135 en direcció Torla i el Parc 
Nacional d’Ordesa. Passat Torla, a la rotonda d’entrada 
a Ordesa nosaltres prenem al nord la pista en bon estat 
cap a la vall de Bujaruelo. Al cap de 6,4 km arribem a 
San Nicolás de Bujaruelo 

- Descripció: La immensa i llarga vall de Bujaruelo 
sempre a quedat en segon terme i a l’ombra de la veïna 
vall d’Ordesa. És una vall preservada que ens convida 
a la descoberta. Al seu vessant nord els cims guanyen 

- Horari: 50 min d’anada i 1 h 45 min pel circuit,  més les 
aturades

- Desnivell:  l’anada és en baixada i la tornada en pujada 
-/+ 100 m

- Dificultat: circuit  d’iniciació a l’excursionisme apte per 
fer amb canalla a partir de 4 anys, amb un objectiu final 
prou atractiu i factible en mitja jornada

- Època: tot l’any
- Cartografia: Cingles del Bertí a Esc. 1:25.000 de 

l’Editorial Alpina
- Bibliografia: Pels voltants de la Plana de Vic d’ Eduard 

Comerma Torras. Núm. 10 de la col·lecció Els camins de 
l’Alba. Editorials Alpina i Geo Estel

- Accés:  Cal anar a la carretera N-141C que uneix Moià 
amb Tona. Si venim de Moià just passat el coll de la 
Pollosa, quan la carretera comença a baixar hem de 
prendre a la dreta una pista asfaltada en direcció a les 
antenes dels Castellars. Si venim de Tona el trencall és a 
l’esquerra després d’un últim marcat revolt de la pujada. 
Seguim la pista asfaltada per sobre la carena en direcció 
sud. Anem deixant a la dreta les cases de la urbanització 
de Puigsagordí molt degradada. Hem d’evitar perdre 
altura o baixar a l’esquerra per una pista asfaltada que 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



va fins a Centelles. Als 6,5 km del 
trencall passem una bonica casa de 
pedra, el Corral de la Rovira. Tot 
seguit en arribem al coll d’Arenes 
a 946 m on conflueixen pistes de 
pujada i baixada on aparquem.

- Descripció: El castell de Castellcir 
o de la Popa acostuma a visitar-se 
sortint dels del poble de Castellcir. 
Del coll d’Arenes seguim la pista 
pavimentada que sense perdre altura 
ha virat cap a l’oest. Deixem dues 
cases i un camp sembrat a la dreta 
i fem cap a una barrera on s’acaba 
l’asfalt (1 km). Uns metres pista enllà 
som al collet de la Sauva Negra a 922 
m envoltats d’alzines on deixem la 
pista i prenem a l’esquerra un ample 
camí de tractor que baixa fins a un 
prat. Avancem per aquesta feixa 
d’herba sobre un cingle, davant 
nostre el bolet de roca on s’alça el 
castell de la Popa sobresortint en 
una carena coberta de pins. Al final 

camps de Centelles. A la nostra dreta, 
un quilòmetre més enllà, sobre un 
pollegó rocallós veiem les restes del 
castell  de Sant Martí. Seguint la pista 
que, en pujada, recorre la carena cap al 
nord  hi arribem al cap de 500 metres 
al punt de sortida.

vaques i que  és d’ús ramader. Això si 
hi ha una petita part lliure amb llar de 
foc, però sense mobiliari, per a excur-
sionistes. Val la pena seguir 10 minuts 
més enllà fins arribar a una bonica 
cascada on parem a menjar abans 
d’emprendre el camí de tornada.

les llaçades que fa per guanyar altura 
o bé prendre un senderó que s’enfila 
pel coster tallant la pista i fent dre-
cera. Les dues opcions ens aboquen 
al cap d’1h a l’anomenat collado 
de Otal a 1.616 m on s’obre davant 
nostra l’ampla i planera vall d’Otal. 
No és un coll real sinó 
una inflexió de la pista 
de pujada. Reprenem la 
pista, passem un gran 
pont de formigó sobre 
el riu Otal i avancem 
pel vessant esquerre de 
la vall seguint el GR11. 
Ala seva esquerra s’alça 
imposant el pic de 
Tendeñera, el rei de la 
vall de 2.853 m. Més a 
l’esquerra encara s’alça 
la Peña de Otal de 2.789 
m. Quan arribem a la 
cabana d’Otal, al final 
de la pista, veiem que 
hi ha un tancat per a 
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Castell de la Popa o de Castellcir
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progressivament altura fins al massís 
del Vinhamala. Al seu vessant sud 
s’hi obren des vall laterals d’Ordiso 
i i d’Otal en direcció al massís del 
Tendeñera. Només sortir de Bujarue-
lo (1.338 m) ens topem amb el pont 
romànic sobre el riu Ara, de gran 
bellesa, i amb les restes de l’ermita 
romànica dedicada a Sant Nicolau 
de Bari. Això ens recorda que aquí hi 
hagué un hospital bastit pels templers 
que acollia els viatgers que anaven 
a travessar el port de Bujaruelo cap 
a França. Enfilem la pista que més 
amunt, just abans de canviar de ves-
sant, es bifurca en dos ramals: un vall 
de l’Ara amunt i l’altre que s’enfila 
cap a al vall d’Otal. Al cap d’1 km 
prenem a l’esquerra un camí ample i 
pedregós dintre d’un bosc que fa de 
drecera fins la primera llaçada de la 
pista que puja a Otal. Aquest sector és 
dominat pels cims de la Peña Ordiso 
( 2.317 m) i del Garmo Azurillo(2.274 
m). Un cop a la pista podem seguir 

San Nicolàs de Bujaruelo

vall d’Otal vall d’Ordiso

Peña de Otal 2.709 m

Nord 

Centelles

Collet de 
Sauva Negra

Tendeñera 2.853 m

Nord 

Castell 
de la Popa

Coll d’Arenes

del prat un camí encara el castell. 
Passem una nova porta metàl·lica i 
tot seguit arribem al peu del castell, 
en el punt que ofereix la seva imatge 
més coneguda i inversemblant ja 
que sembla bastit sobre un bolet 
de roca a 849 m (50 min). L’aspecte 
enganyós és degut a l’estretor de la 
base del cingle on fou 
construït. Aquest castell 
documentat el 1014 
defensava la vall de la 
riera de Castellcir-Tenes. 
Agafem un camí en 
baixada cap el nord-est 
i perdem una trentena 
de metres. El camí 
s’eixampla i planeja, 
suspès a mitja altura 
del vessant nord de la 
vall  en direcció a la seva 
capçalera. Arribem al 
cap de 2 km al coll de 
Prims a 886 m. Tenim 
vistes cap als masos i 

riu Ara

Coll de Prims

Urbanització 
Puigsagordí



SERVEIS DEL REFUGI:

-POSSIBILITAT DE RESERVA D’HABITACIONS 

PRIVADES:

HABITACIONS DE 4, 5, 6, 9 i 12 LLITS

-MITJA PENSIÓ SOCIS: 29,50Eur

-PERNOCTA: 14Eur

-MITJA PENSIÓ NENS: 24Eur

-PERNOCTA NENS: 10Eur

GRAN VARIETAT D’ACTIVITATS DES DEL REFUGI: 

EXCURSIONISME, BTT, ESPELEOLOGIA, BARRANCS, 

ESCALADA, VISITA ALS ANTICS POUS DE NEU....




