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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
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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
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Ho volem tot però és possible?

Teniu entre les mans un dels números més reflexius de la revista Excursionisme, i és que ens 

hem plantejat si som mereixedors de tot el que la natura ens dona, si hi estem a l’alçada. 

Reflexionem, més enllà del canvi climàtic i el plàstic que inunda els nostres oceans, parlant 

d’alpinisme, a més de 8.000 metres, i gràcies al Jesús Morales, un alpinista il•lustre de la UEC 
que s’ha format poc a poc, com una formigueta, deixant que l’alpinisme entri i s’apoderi de 

mica en mica de la seva ànima.  Primer amb sortides a casa i més endavant, com a expert i 

veterà, als cims més alts del planeta. A en Jesús Morales li hem plantejat què es pot fer davant 

les aglomeracions a l’Everest. Una imatge que es converteix en actualitat de manera cíclica. 
Les reflexions del Jesús Morales ens semblen pertinents i ens plantegen més preguntes que 

obren el debat encara més.

També li hem demanat una reflexió personal a un escalador de casa nostra, també fet a foc 

lent i acumulant saviesa pràctica de la que dona l’experiència. Es tracta de l’Albert Masó Garcia 

a qui li hem demanat que ens digui si és o no una bona notícia que  l’escalada esdevingui 
olímpica a Tòquio 2020.  Amb ell analitzem quina és la situació i com arribem a aquest moment 
esportiu de l’escalada. Un esport que es posarà encara més de moda? N’anirem parlant, segur, 
en properes edicions de la revista. 

Com sempre amb en Carles Udina ens endinsem en la planificació territorial i en aquesta 
ocasió ens centrem en Cardona i el seu territori. A mig camí de tot, el paisatge cardoní ens 
amaga rutes prop de l’aigua que segurament ens són desconegudes a la majoria. Més enllà 

del Castell i les mines de Sal, Cardona també té aigua. Pareu atenció a les rutes possibles 
que ens dibuixa en Carles Udina. Com a portada d’aquest número però hi ha un encisador 
paisatge captat pel Pasqual Garriga del vessant francès de la Vall d’Aran. Amb ell fem una ruta 

circular que ens permetrà assolir els cims més emblemàtics del sector, els tucs de Cabrera i 
de Sèrra Nauta. Es tracta d’un article molt ben il•lustrat amb croquis per plantejar la ruta i 
que segur que ens farà dentetes. Potser encara podem aprofitar per escapar-nos-hi abans no 

arribi l’hivern. 

Acabem aquest número amb les nostres seccions habituals que venen carregades de 

propostes cinematogràfiques i documentals. D’una banda, amb el director de “Maleïda 1882”, 
l’Albert Naudín, amb qui parlem de com és fer i treballar en un film documental d’època. Ens 
podem imaginar com recrear una ciutat per fer que sembli 100 anys més antiga però com és 
fer-ho en una muntanya? No fem spoilers, fem context que sempre està bé abans de veure el 
documental. Al cinema o ben aviat a la nostra, la Televisió de Catalunya. 

A les notícies també hi trobareu l’actualitat documental de la UEC i és que ja fa temps que a la 
UEC gaudim d’un cicle de projeccions  de muntanya propi i, no està de més dir que es projecta 
el més florit de casa nostra i de fora de les nostres contrades. Per no perdre pistonada, a les 

notícies hi teniu el calendari de projeccions previst per aquesta temporada. Ja pot començar 
el curs que esperem que sigui per a tothom: de pel•lícula!
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Els meandres del Cardener 
a Cardona

Tenim la idea dels meandres en zones pantanoses i planes, però ho son igualment els que 

l’erosió ha modelat capritxosament entre serrats, que des dels punts més alts dels mateixos 

ens permeten unes panoràmiques més que privilegiades.

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Si una de les habituals celebracions 
familiars ens trenca un final de set-
mana, o disposem d’un sol dia de 

festa, suggereixo una visita a Cardona, 
que, situada al mig del país, queda a prop 
de gairebé tothom. Però no per veure el 
seu magnífic castell, ni dinar al panorà-
mic Parador, que tothom deu conèixer, 
sinó que per una excursió als seus poc 
coneguts meandres. Meandres?  Sí, i en 

!son cinc! Especialment el de Malagarri-
ga, una joia gairebé verge. Tenim la idea 
dels meandres en zones pantanoses i pla-
nes, però ho son igualment els que l’erosió 
ha modelat capritxosament entre serrats, 
que des dels punts més alts dels mateixos 
ens permeten unes panoràmiques més 
que privilegiades.  Per això recomano pu-
jar-los tots, com complement del recorre-
gut proposat.  Estan respectivament a les 

cotes 450 m, 485 m, 484 m, 450 m (aprofi-
tant la línia elèctrica per a evitar el bosc i 
poder veure la vista) i 405 m.

A més dels meandres, també es pot anar 
a veure dos ponts emblemàtics, que molts 
lectors potser no coneixen.  Com per 
exemple jo mateix, que mig segle desprès 
de passar reiteradament per Cardona, no 
els vaig conèixer fins l’estiu de 2016, per 

Sèquia del Paperer.
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raó de l’encàrrec de la Diputació de traçar 
un camí pel Cardener com complement  
als del Llobregat, camins que he comentat 
en els dos números anteriors.

Potser algú es queixi de les meves expo-
sicions agredolces: d’una banda parlant 
d’un país extraordinari, però de l’altra, 
terriblement malmès en el passat llunyà 
i en el recent, i el què és pitjor, sense un 
futur esperançador. Però és el que hi ha, 
i seria pitjor ignorar-ho. Una nova mostra 
d’això és la malmesa Cardona, els seus 
meandres i el pont del Diable (o també dit 
pont Trencat).  Per això, millor començar 
parlant del que és més dolç que agre, com 
és el cas de Malagarriga.

El meandre de 
Malagarriga

Si marxem de Cardona aigües avall per la 
C-55, al km 56 i mig trobem els dos ponts 
per sobre del riu, el de la carretera nova 
i el de la vella batejada com C-1410z, que 
ens pot servir d’aparcament. El riu mar-

xa cap a la dreta no se sap cap a on. Però 
seguint només 200 metres la carretera, 
apareix de sobta el Cardener també per la 
dreta. És al peu de Malagarriga, un mas 
amb una ermita dedicada a Sant Jaume. 
I encara més a prop de la carretera, tro-
bem una Central hidroelèctrica. I encara 
s’ha d’afegir un tercer pont, el medieval 
de Marbusca, 200 metres aigües amunt 
d’aquests dos, però amb unes runes se-
pultades per la vegetació.

Al fer el treball del 2016 per a la Diputa-
ció, aquest tram era com un forat negre, 
ignorat per les Administracions. Els re-
correguts que proposaven ho deixaven 
de banda. Finalment vaig adonar-me que 
Malagarriga és un enclavament de Pinós, 
al Solsonès (Lleida), i per allò de que el 
territori és el de menys, els criteris admi-
nistratius ignoraven la llaçada de 2 km 
que feia el riu fins que retornava al Bages 
(Barcelona). Potser sortosament, perquè 
tot aquest meandre avui encara és una 
zona gairebé verge, d’un valor inestima-
ble, que es va salvar del incendi del 8 de 
juliol del 2005, iniciat en la C-55 però pro-

L’escala d’accés a la resclosa de Malagarriga

La resclosa de Malagarriga.  A la dreta, la barana de l’escala empedrada d’accés.



8

Els meandres del Cardener a Cardona

pista que ens apropa, però els darrers 50 
metres son impracticables per les bardis-
ses.  Per tot això vaig optar per voltar tot el 
serrat per una pista interior del meandre i 
arribar a un camí de la riba esquerra que, 
dirigint-se aigües amunt, em va semblar 
podia ser el canal cobert que sortia de la 
resclosa cap a central.  Però a uns 100 me-
tres de la resclosa es va acabar el camí i de 
nou les bardisses em van aturar.  Solució, 
acabar caminant per la mateixa llera del 
riu que no tenia bardisses, com qui fa bar-
ranquisme.  I al arribar a la resclosa tot 
s’entén.  No hi ha canal de sortida, perquè 
en lloc dels 2 km que caldria voltant el 
meandre fins arribar a la central, es va fer 
un túnel de 200 metres sota el serrat, que 
surt a l’altra banda.  Tot i així, com s’arri-
ba a la resclosa?  Doncs a l’extrem esquer-
ra, a l’espadat, hi ha una escala vertical de 
ferro, i més amunt unes escales en ziga-

zaga mig excavades a la roca fins arribar 
dalt del serrat, 25 metres de desnivell més 
amunt
El problema és doncs, trobar aquest punt 
en el serrat, però és fàcil i a més està indi-
cat amb senyals de pintura groga:  a l’ex-
trem sud del pont vell de la C-1410z surt 
una pista a ponent, tancada als vehicles 

per dos grans rocs;  als 150 metres passa 
davant un edifici en runes, probablement 
fet per a la construcció de la resclosa, i no-
més 10 metres més enllà hi ha un pi enor-
me on hem de desviar-nos a la dreta per 
una pista plena de deixalles; i amb 50 me-
tres més hi ha l’espadat sobre la resclosa, 
d’on surt el camí de les escales.

pagat en direcció contraria, cap a la Serra 
de Castelladral.

El meandre s’inicia a la resclosa a tocar 
dels ponts.  Però és una reclosa aparent-
ment inaccessible.  No es pot baixar pel 
marge esquer perquè és un espadat.  I pel 
marge el dret?  Des dels ponts hi ha una 

L’exuberant llera del Cardener al meandre de Malagarriga, amb el cabal ecològic 
que deixa la central

Pont de Buida-sacs.



9

Excursionisme 412

Es recomana, doncs, iniciar per aquí el re-
corregut del meandre, baixar a la resclosa, 
que es pot travessar a l’altra banda doncs 
el sobreeixidor està sota el seu nivell, i se-
guir el meandre aigües avall. Això sí, ben 
protegits, amb molta paciència i equipats 
amb un parell de matxets pels trams on 

no hi ha camí, o simplement mullant-nos 
per la llera. El projecte preveu obrir els 
50 metres emboscats ja esmentats de la 
riba dreta per baixar a la resclosa i fer els 
2 km del meandre per la riba esquerra, 
completant els trams de camí ja existent 
amb un simple desbrossament dels trams 

emboscats. Al final, és obligada la visita a 
l’ermita, al tram del canal a la sortida del 
túnel i a la modernista central en bastant 
bon estat.

Cardona, els ponts, 
els meandres i la 
industrialització del riu el 
segle XIX

Si el lector és més agosarat i disposa de 
temps, el que proposo és una excursió 
complementària, en la modalitat d’explo-
ració, o d’“esport d’aventura” com ara se 
li diu, i fins i tot d’orientació, perquè el 
lector ha de trobar el camí. No recoma-
no planificar-la abans a casa amb Google 
Earth sinó que, com sempre dic, amb el 
visor de l’ICGC (http://www.icc.cat/vis-
sir3/), primer perquè aquell es basa en 
aquest (botó “Ortografic”), i a més l’ICC 
disposa del “Topogràfic”, que amb el cur-
sor de l’esquerra permet un “zoom” per 
tota la fi de la cartografia (250 000, 100 
000, 50 000, 10 00 i 5 000). Fins i tot amb 
algun programa (Ozi, Instamaps, ...) po-
dem fer un “Track” i portar-lo al mòbil.  

Pont privat a l’Aigua d’Ora.

La fàbrica modernista original a la dreta, i la seva prolongació al 
centre, escapçant el pont del Diable.
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Però a punt de maquetar aquest article, 
l’ICGC ha introduït canvis en el visor 
introduint una nova cartografia que, al 
meu entendre, empitjora l’anterior. I a 
més, sense que l’anterior sigui recupera-
ble, tal com sí es possible amb les orto-
fotos dels anys 1946, 1956,..., que tenen 
un gran interès. Cal esperar que es facin 
les millores pendents que m’han estat 
comunicades al manifestar la meva sor-
presa pels canvis.

El recorregut comença al pont de “Buida-
sacs”, just al km 66 de la C-55, on es pot 
aparcar a tocar del pont (hi ha un rètol a 
la carretera anunciant-lo), i on ja som a la 
comarca del Solsonès (Lleida). Com el seu 
nom indica, en el seu temps era com avui 
el túnel del Cadí...  

Passant a l’altra banda del pont (avui ja 
sense peatge, el cobrador va morir sense 
hereus...), a la riba esquerra trobarem un 
camí que de seguida entra al Bages (Bar-
celona) i ens porta a Cardona, amb molts 
trams a tocar del riu, pel que el lector 
podrà comprovar que és cert el que deia 
en els números anteriors, que si es volen 
resseguir aquests rius, només una peti-
ta part implica la construcció d’un camí 
totalment nou. Això sí, en aquests curts 
trams nous és on es concentren les infra-
estructures fluvials necessàries (guals, 
ponts, passarel·les metàl·liques, ...), que he 
explicat als números precedents.

Al arribar al bell paratge de Casanova de 
la Llum (una altra petita central hidroe-
lèctrica), en lloc de la temptació de creuar 
el riu de nou cap a la C-55 i mullar-nos els 
peus on s’ha de construir un gual, és obli-
gat seguir a l’esquerra i visitar l’aiguabar-
reig de l’Aigua d’Ora. 

Per travessar actualment aquest riu, fins 
que es faci el gual de l’aiguabarreig, cal 
remuntant-lo 300 metres aigües a munt, 
fins a Flotats, per a veure el preciós pont 
metàl·lic que va construir el propietari del 
mas, per quan el riu va molt crescut.

Un cop travessat l’Aigua d’Ora seguim per 
la riba esquerra del Cardener, trobant la 
bucòlica sèquia del Paperer que alimen-
tava l’imponent edifici modernista ho-
mònim, una paperera, que hi ha al final, 
aigües amunt del pont de Sant Josep, al 
peu de Cardona.

Just al davant de la fàbrica hi ha una mo-
numental resclosa, en un estat deplorable, 

!com no! tot i ser un altra important ele-
ment del patrimoni industrial del XIX.   
La resclosa nodreix la fàbrica següent, 
l’antiga fàbrica Costa, ja al peu de Cardo-
na i a la riba dreta, davant el pont de Sant 
Josep.

Sortosament, la fabrica va ser reconstru-
ïda a finals dels 90’, però ampliant el seu 
volum sense respectar un emblemàtic 
pont, gairebé escapçant-lo i pràcticament 
tapant-lo. Com no hi podia passar ningú, 
deurien pensar què millor amagar-ho, 
perquè la indústria és el que dona calers...  
Es tracta del pont del Diable o pont Tren-
cat ja anunciat a l’inici. Així que amb el 
de Martorell en tenim dos d’endiablats, 
a qual més diví. La foto ho constata. El 
pont, inicialment, era romà. La cons-
trucció actual és del 1424. Com es veu a 
la foto les seves dimensions son notables. 
Té 60 metres de llargada i 25 d’alçada. Va 
ser declarat “Bé Cultural d’Interès Naci-
onal” l’any 1962, però sense que fins a la 
data s’hi hagi fet cap intervenció rellevant 
per part de cap Administració pública, 
estatal, autonòmica ni local. El seu estat, 
a mig construir, és el menys adequat per 
la seva conservació, pel que és un miracle 
que encara estigui dempeus. I si algun dia 
cau tot seran les habituals lamentacions i 
atacs creuats entra els polítics de torn.

Visitat el pont del Diable detingudament 
i per les dues bandes, doncs s’ho mereix, 

Un cop travessat l’Aigua d’Ora 

seguim per la riba esquerra del 

Cardener, trobant la bucòlica 

sèquia del Paperer

Resclosa del Paperer, que nodreix la sèquia de can Costa.  A dalt a la dreta, el Castell de Cardona.

Els meandres del Cardener a Cardona
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hem de seguir progressant per la riba es-
querra. Sense adonar-nos ja som al primer 
dels cinc meandres. Inicialment ens hau-
rem de retirar una mica del riu, però sense 
perdre’l de vista, i passat un tram pel límit 
d’uns conreus arribem a un estricte camí 
de ribera que al doblar l’extrem d’aquest 
primer meandre ens porta a una cons-
trucció certament diabòlica, el túnel/ “by 
pass” de la Plantada que va desviar el riu, 
anul·lant el meandre de la Coromina fins 
a l’indret de la font de la Carosa. En aquest 
punt, trànsit entre el primer i segon me-
andre, com he dit, podrem pujar als dos 
respectius serrats, a 451 m i 485 m, per a 
veure’ls des de dalt.

Cardona era una vila molt important, 
però que avui lluita per recuperar els 
5.000 habitants i no perdre els molts ser-
veis associats. El motiu, una acumulació 
d’errors polítics de planificació, i cap re-
conversió. Al problema del tancament de 
les mines, un dia es va afegir l’alerta per 
les filtracions del Cardener a les mines, 
que les podia inundar i crear enormes 
enfonsaments i una catàstrofe ecològica 
sense precedents aigües avall fins al Me-
diterràni. Solució, fer un “by pass” a la 
Plantada, assecant els dos meandres des 
del 1999, alhora què inutilitzant “de per 
vida” a les tres Centrals hidroelèctriques 
del tram, el que va suposar les seves in-

demnitzacions i, lo pitjor, un costos de-
sorbitats per indemnitzar les indefinides 
pèrdues del “lucro cesante”.

Aprofitant el mateix “by pass”, què és un 
túnel de dimensions impressionants per a 
canalitzar qualsevol crescuda del riu, en 
lloc del cost de la indemnització de les tres 
centrals es podria haver passat la canona-
da de pressió d’una nova central entre les 

cotes 400 i 375 (25 metres de desnivell) 
i construir-la amb major eficiència que 
les tres velles. I la producció elèctrica to-
tal repartida proporcionalment a les tres 
anteriors hauria pogut evitar l’important 
“lucro cesante” indemnitzat.  A més, avui 
es perd absurdament en un túnel fosc tota 
l’energia hidroelèctrica, que és neta, no 
contaminant.

Per raó de l’esfondrament del túnel del 
Carmel (2005), el Parlament de Catalunya 
va ser informat pel Síndic de comptes que 
l’obra pública només té uns petits marges 
per a possibilitar comissions, atès que 
l’obra  -ben feta o mal feta-  s’ha de fer, 
però que en la informàtica, què és un pro-
ducte virtual i en conseqüència intangi-
ble, els marges de guanys poden ser mol-
tíssim més grans, pel que és un nou àmbit 

El túnel de la Plantada va 

desviar el riu anul·lant el 

meandre de la Coromina fins a 

l’indret de la font de la Carosa

El pont el Diable. de Cardona

Secció del Pont del Diable. Font: ACA
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per a les comissions. Anàlogament, si 
s’estableix una expropiació innecessària o 
evitable d’alguna cosa ja existent i caduca, 
tot l’import expropiat és el marge dispo-
nible, doncs no hi ha costos. Pot ser això 
explicaria tot el que es va fer, i no només 
la incapacitat dels tècnics institucionals.

I es clar, s’ha perdut 3 km de frondosa 
riba d’un riu, transformada en un an-
tiestètic desert voltant el Castell i la 
Coromina.  ¿Tan costa d’imaginar una 
llera artificial impermeabilitzada amb 
un limitat cabal “ecològic”, encadenant 
petites basses amb rampes pels peixos, 
i un rec gota a gota per a mantenir la 
vegetació de ribera?  I la resta de cabal, 
sigui el normal o el d’una crescuda, pel 
“by pass” i/o per la canonada de la nova 
Central produint energia.

Se suggereix al lector que faci el recor-
regut complet del segon meandre i de la 
meitat del tercer, sigui per la dreta o l’es-
querra doncs sense l’aigua del riu no hi ha 
ni la una ni l’altra.  Al arribar a la sortida 
del túnel del “by pass”, com és una casca-

da que no es pot travessar, cal anar pels 
camins de la riba dreta.

I un quilòmetre aigües avall (una vegada 
acabat el tercer meandre), en un indret 
novament bucòlic que ens farà oblidar 
tots els nyaps anteriors, hem de travessar 
el riu mullant-nos els peus, on s’ha previst 
un gual.  Seguint aigües avall per la riba 
esquerra, veurem a l’altra banda del riu les 
restes fantasmagòriques de la Central del 
Palà, la darrera inutilitzada.  Finalment es 
troba un gual, tan mal fet què és intransi-
table amb quatre gotes, i que ens porta a la 
riba dreta on hi ha la C-55 (al km 58).  Des 
de l’antiestètica cascada haurem fet prop 
de 3 km idíl·lics. Aquí ja som al quart me-

andre, doncs quilòmetre i mig aigües avall 
es troba amb el meandre de Malagarriga, 
amb el que tenen la meitat comuna.  En 
aquest mateix punt, a l’extrem final del 
polígon industrial surt el tallafocs de la 
línia elèctrica que ens porta directament 
amb un desnivell de 70 metres a dalt del 
turó de 450 m que ens permet la panorà-
mica, tan d’aquest meandre com del de 
Malagarriga.

Val la pena no fer drecera directament 
cap a Malagarriga, i tornar a baix desfent 
el camí de pujada, perquè només fent 
300 metres per la C-55 cap a Manresa, 
podem baixar a buscar el camí vell de la 
riba dreta, que va paral·lel i a sota de la 
carretera.  El darrer “repte” serà trobar 
les runes del pont de Marbusca.  Però el 
major problema d’aquesta “aventura” és 
que una vegada arribats al pont de la C-
1410z, ens haurem d’organitzar amb els 
cotxes per a desfer els 14 km que haurem 
fet pels cinc meandres (a part de les pu-
jades als turons dels serrats), retornant 
pels 6 km de carretera fins el pont de 
Buida-sacs.

Contrast entre la foto anterior de l’exuberant vegetació del meandre de Malagarriga, amb l’assecat Cardener, avui al seu pas per 
la Coromina.  Al fons a la dreta, el Castell.

Els meandres del Cardener a Cardona

S’han perdut 3 km de frondosa 

riba d’un riu, transformada en 

un antiestètic desert voltant el 

castell i la Coromina 
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Tot lo descrit s’adscriu als municipis de 
Cardona (Bages) i Pinós (Solsonès), i el 
2016 vaig preveure 4 guals de plataforma 
i 5 de rastell, algunes explanacions, bara-
nes, passos inferiors i altres diversos.  Un 
total de 25 actuacions que cal esperar si-
guin una realitat aviat.

Pel pont de Diable tot i no ser estrictament 
necessari pel camí (hi ha el pont de Sant 
Josep a tocar), proposava un tractament 
especial com a altres mitja dotzena de 
llocs emblemàtics, amb un pressupost de 
consolidació i utilització que seria de l’or-
dre dels 500 000 €uros.  Es tractava de:  1) 
fer un concurs d’idees amb avant-projecte 
i pressupost;  2) que un jurat d’experts 
seleccionessin les tres o quatre propostes 
més adients per estètica, viabilitat i cost, 
i  3) que els habitants afectats (de Cardona 
en aquest cas) votessin en referèndum lo-
cal la que millor els hi semblés.  El guanya-
dor faria el projecte constructiu/ definitiu, 
ara sí remunerat, que es duria a terme.  Un 
exemple de democràcia participativa de 
com s’hauria d’actuar habitualment.  De 
moment, i és raonable que així sigui, no 
forma part de la primera fase dels 25 mili-
ons d’€uros inicialment previstos el 26 de 
juliol del 2016.

Per acabar faig la fàcil reflexió d’una sim-
ple regla de tres. Si uns 14 km donen per 
tant, el lector pot imaginar el que poden 
ser el total de 55 km que el Cardener re-
corre per la província de Barcelona.  I si 
les Administracions anessin més enllà 
dels seus interessos polítics i electorals, i 
es coordinessin preocupant-se abans que 
res dels interessos territorials, es podria 
fer una segona regla de tres, doncs al Sol-
sonés (Lleida), no hi ha només els oblidats 
4 km del meandre i mig que fa el Carde-
ner a l’enclavament de Malagarriga, sinó 
que també els espectaculars 35 km de la 
capçalera prepirinenca del riu, amb els 
embassaments de la Llosa del Cavall i el 
de Sant Ponç.

Imatge superior: sortida del túnel de “by 
pass” de la Plantada, entre el primer i ter-
cer meandre. Al arribar a Cardona des del 

sud, es ben visible des de la C-55.

Plànol de la ruta on es veuen els cinc 
meandres del riu (en blau) i s’han afegit 

els “WayPoints” dels turons. 
Cartografia: ICGC
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La comarca del Couserans ocupa el vessant 

francès de la vall d’Aran, el Montgarri i la vall de 

Cardós. Tot i ser a tocar de casa, degut a la volta 

que cal fer per arribar-hi, l’excursionisme català 

l’ha ignorat de forma persistent. Us proposem aquí 

una ruta circular i exigent de tres jornades dormint 

al refugi guardat d’estanh d’Aranh. Aprofitarem la 

volta per assolir dos dels cims més emblemàtics del 

sector, els tucs de Crabera i de Sèrra Nauta.

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El refugi d’estanh 

d’Aranh, als confins 

del Couserans 

Prop del coll d’Auéran camí de tuc de Crabera, a l’esquerra 
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El refugi d’estanh d’Aranh, als confins del Couserans

El Couserans i el Passaran

El Couserans és una comarca de 
muntanya situada dintre del vast 
departament francès de l’Arieja. 

Administrativament el departament s’or-
ganitza en tres districtes o arrondisse-
ments. El de Pamiers ocupa el Piemont, 
el de Foix correspon al sector muntanyós 
de l’Alta Arieja i pren el nom del riu que 
neix a prop del coll de Pimorent. Són les 
muntanyes que trobem darrere d’Andor-
ra i de la vall Ferrera. El massís de la Pica 
d’Estats marca el límit natural d’aquesta 
comarca. Finalment hi ha l’arrondisse-
ment de Saint Girons que és la capital 
del Couserans. El Couserans ocupa tot el 
sector oest del departament. Des de l’any 
2009 el parc natural regional dels Piri-
neus de l’Arieja protegeix  el conjunt del 
Couserans i la part més oriental de  l’Alta 
Arieja.

Dintre del Couserans l’orografia abrupta 
configura dos sectors, corresponents a 
grans trets amb les conques dels rius Sa-
lat, a l’est, i el Lez, a l’oest. El primer té 
el centre d’activitats repartit entre Aulus 
les Bains i Seix. El sector oest és conegut 
com el Castillonnais, ja que totes les valls 
conflueixen al poble de Castillon en Cou-
serans. S’estén des del Mont Valier fins a 
l’estanh d’Aranh i el tuc de Crabera. Jus-
tament en aquest confí del Couserans i 

del Castillonnais, a tocar del departament 
de l’Alta Garona és on vam anar amb ga-
nes de descoberta un pont de tres dies de 
setembre. Vam caminar de valent, amb 
desnivells importants, però el bon temps 
i la bellesa del que allí vam veure i viure 
farien imperdonable que no ho compartís 
amb vosaltres. Cal tenir present que el re-
fugi és guardat només de juny a setembre. 
Després resta una part lliure, però sense  
els serveis que ofereix un guarda. Cal afe-
gir que des de fa anys  com a tants d’altres 
llocs, els guardes dels refugis  del sector 

han traçat una ruta molt interessant que 
uneix les capçaleres de les valls del Cas-
tillonnais. Al vessant francès podem fer 
nit a les gîtes d‘etapa del Mont Valier i 
d’Eylie, a peu de carretera, així com als re-
fugis guardats d’Estagnous (sota el Mont 
Valier) i de l’Estanh d’Aranh, per tancar 
la ruta cal fer nit obligatòriament al refugi 
dels Amics del Montgarri a la vall d’Aran. 
Una proposta del tot recomanable si es 
disposa de cinc dies.

Finalment cal assenyalar que en aquest 
sector fronterer la toponímia és complica-
da. Són els cartògrafs francesos que amb 
la dèria d’adaptar topònims occitans a la 
llengua francesa ho compliquen tot una 
mica. Així doncs en realitat el nostre re-
fugi i llac de l’estanh d’Aranh apareix a 
tot arreu com a Étang d’Araing, el tuc de 
Crabera és el pic de Crabère i el tuc dera 
Sèrra Nauta esdevé el pic de Serre Haute.

1a etapa. Eylie- estanh 
d’Aranh + 1.195 m/-172 m. 
4 h

Iniciem i acabarem el nostre periple al 
poble d’Eylie on hi ha una Gîte d’étape. 
Hi arribem després de quasi cinc hores de 
carretera per recórrer 310 km des de Bar-
celona. Per tant cal matinar ja que l’etapa 
és llarga. Estacionem a 943 m a la part 
més baixa del poble. Després de remun-
tar-lo i passar per la porta de la gîte tro-
bem un gran panell indicador i encarem 

Eylie, inici i final de la travessa

A punt d’iniciar la travessa a Eylie
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el nostre primer objectiu, el coll de Cos. 
El camí comença a guanyar altura per un 
coster i ens endinsa a una superba fageda. 
En canviar de vessant el camí planeja fins 
creuar el torrent d’Haurendech per tot 
seguit tornar-se a enfilar dintre el bosc. 
Quan en sortim divisem, ben amunt, el 
coll de Cos al que ens dirigim. Arribem 
finalment al coll de 1.529 m (2 h) on hi 

ha una cabana  un tancat per bestiar i un 
abeurador. La cabana està en perfecte es-
tat però tancada ja que és d’ús pastoral. 
De fet al voltant del coll pasturen nom-
brosos cavalls. Sobre el coll s’alça el Tuc 
de Cos i decidim pujar-hi. En pocs minuts 
enfilem un costerut pendent i assolim 
aquesta talaia de 1.571 m que ens ofereix 
una àmplia perspectiva cap a la capçalera 

de la vall. Al centre distingim el punxegut 
pic de la Mède i darrere seu tot el cordal 
de suaus cims que uneixen el Tuc del Bouc 
i el pic de la Calabasse que pensem pujar 
al dia següent

De tornada al coll parem a dinar. Tot se-
guit ens endinsem a la vall de l’Aranh 
(Araing als mapes francesos). Ho fem 
perdent altura fins a la cota 2.399 m on el 
nostre camí conflueix amb el que seguint 
el curs natural de la vall puja des del llo-
garret de Frechendech on acaba una car-
retera. Comencem a pujar de nou seguint 
les marques del GR Tour du Birós marcat 
en groc i vermell. Dintre el bosc hi ha un 
seguit de surgències, les Fontaines Froi-
des. Deixem el bosc  enrere i fem cap a 
la cabana pastoral d’Illau que ocupa una 
situació privilegiada. Darrere seu s’alcen 
imposants les muralles calcàries dels 
Hauts d’Illau. Continuem cap al sud en 
direcció l’estanh d’Aranh. Avancem pel 
flanc de la vall, el riu queda enfonsat a la 
nostra dreta. Superem el torrent que baixa 

Arribant al tuc, la cabana i el coll de Cos

Croquis de la 
ruta
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del pic de l’Har. L’edifici d’un transforma-
dor sobresurt sobre la carena i marca la 
direcció a seguir. Arribem finalment a la 
presa de l’estanh d’Aranh a, 1.909 m (4h). 
A tocar hi ha un edifici però no és el refu-
gi. Aquest queda amagat sobre la carena 
a 1.965m. Sorprèn la seva arquitectura 
ja que a excepció de la façana tot ell està 
cobert de xapa d’acer marró. L’arquitecte 
Roger Poulachon va posar per davant els 
criteris funcionals sobre els estètics. És 
propietat del  CAF i fou inaugurat l’any 
1976. Al mapa apareix amb el nom de 
refugi Jaques Husson. Aquest fou el seu 
primer nom ja que aquest home fou l’im-
pulsor del projecte al si del CAF. Al web 
del refugi només surt el nom de Refuge 
d’Araing. És divendres i som quatre gats 
a l’hora de sopar.

2a etapa. Del tuc de 
Crabera al pic de la 
Calabasse +/- 1.510 m. 9 h

Cal dir d’entrada que el desnivell acumu-
lat d’aquesta etapa marató el vam fer per-
què ens venia de gust, ja que ens va agafar 
la dèria d’anar pujant cims.

El tuc de Crabera és el cim més alt de la 
vall i es troba a la frontera amb l’Aran. 
Hi pugem seguint el GR 10 sobre el llom 
del refugi  fins assolir el coll d’Auéran 
de 2.176 m (30 min). Al coll girem a l’es-
querra i enfilem al sud l’ample camí que 
remunta el llom herbat. El final és un 
ressalt rocallós que es remunta sobre lla-
çades ben traçades fins al cim mateix del 
tuc de Crabera de 2.630 m (1 h 40 min). 
Enorme fita i  grans vistes!.El cim domina 
la vall aranesa de Toran i, a l’est, seguint 
la carena fronterera, distingim el tuc 
dera Sèrra Nauta i més enllà el Mauber-
mé. Cap al sud treu el cap el massís de la 
Maladeta. En canvi l’estanh Aranh queda 
amagat per un contrafort del cim. És per 
això que seguim la carena cap a l’est fins 
a la cota 2.609 m des d’on sí que veiem el 
llac i ara també els estanhs de Liat  a la 
capçalera de la vall de Toran. De baixada 
ens proposem seguir la carena de suaus 
cims que separen la nostra vall de la de 
Melles que baixa cap a la Garona. Així 
doncs, un cop arribem al coll d’Auéran, 
en comptes de seguir el GR 10  cap a l’oest 
enfilem els pendents d’herba que, en cent 
metres de fàcil pujada, ens deixem  al cim 

El refugi d’estanh d’Aranh, als confins del Couserans

La cabana d’Illau sota el cim dels Hauts d’Illau   

Refugi, presa i estanh d’Aranh al matí del segon dia

Arribada al refugi d’Estanh d’Aranh  
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del Tuc del Bouc de 2.277 m. Per arribar 
al següent cim ens toca baixar dos-cents 
vint metres fins a l’estany d’Uls, ple de 
granotes, a 1.957 m. Prop del llac sor-
prenem una parella de cérvols que fugen 
ràpidament. Sobre pendents on abunden 
els nabius tornem a guanyar altura  fàcil-
ment fins al pic de Pièle de Mil de 2.128 
m. El cim resulta ser una esmolada carena 
amb vistes cap al fons de la vall. Fa sis ho-
res que caminem i el temps canvia. Tres 
companys emprenen el retorn al refugi i 
tres ens encaparrem en arribar al pic de 
la Calabasse. Per fer-ho baixem fins al coll 
d’Auarde a 1.954 m, revoltem per la dreta 
el pic d’Auère i arribem al coll de la Terme 
a 2.026 m. Allí trobem una cabana amb 
taula, bancs i llitera amb matalassos. La 
boira ocupa el vessant  nord de la carena 
però no l’acaba de saltar. Vist això optem 
per assolir el pic de la Calabasse de 2.210 
m. Un cop dalt del cim la boira ens pri-
va de tota vista. Ens queden més de dues 
hores de tornada al refugi. Per evitar de-
sorientar-nos quan som al coll d’Auarde 
prenem el camí cap a la cabana d’Uls que 
ocupa un gran pla. Seguint el GR 10 pas-
sem a prop d’una antiga mina de blenda i 
enfilem els pendents del pas del Bouc. Des 
d’aquest planegem fins al col d’Auéran on 
ens sorprèn un plugim i baixem finalment 
al refugi. Rebentats, gaudirem d’un mag-
nífic sopar, avui amb el menjador ben ple, 
ja que és dissabte.

3a etapa. Tuc dera Sèrra 
Nauta i retorn a Eylie +810 
m/ -1.770 m. 6h 30 min.

Travessem la presa i a l’altre costat trobem 
una cabana lliure i en bon estat. Seguint  
el GR 10 superem un ressalt rocallós per 
fer cap a un replà on hi ha un pluviòme-
tre. Deixem a l’esquerra un estanyol i 
seguim la base d’una línia elèctrica ope-
rativa(!). Sobre esquist esmicolat i negre 
fem cap al coll d’Aranh a 2.221 m (1h). 
Cap a l‘esquerra deixem el camí que puja 
al pic de l’Har de 2.422 m, al qual estem 
fent tota la volta. Allí mateix apareix la 
primera ferralla, restes d’un antic sistema 
de transport per cable. Més avall distin-
gim les ruïnes de les mines de Bentaillou. 
Nosaltres encarem la carena cap al sud on 
s’alça poderós el nostre objectiu.  Sense 
camí però seguint una línia de fites pas-
sem per un estanyol a 2.383 m, pugem fins 

a un collet a 2.3834 m i tot seguit baixem 
cap a una coma on deixem a uns quatre-
cents metres a l’esquerra l’estany de Flo-
ret. Tot seguit superem una barra rocosa 
i passem just per sobre de l’estany d’Albe 
a 2.330 m. Enfilem un últim tram dret i 
rocallós que ens du fins al coll del Porti-
llon de l’Albe,( portilhon d’Albi en ara-
nès) a 2.457 m. Pocs metres més avall al 

vessant aranès hi ha l’esntahol d’Albi. Des 
d’aquest punt només ens resta carenejar 
sense dificultats fins a assolir el tuc dera 
Sèrra Nauta de 2.713 m on hi ha una fita 
enorme i unes vistes impagables (3h). Te-
nim per endavant una baixada trencadora 
de 1.770 m. Per evitar sorpreses tornem al 
coll d’Aranh on reprenem el GR 10.  Ens 
acostem al que queda de les mines de Ben-

Baixant del tuc del Bouc amb l’estany d’Uls i el pic de la Calabasse al fons

Baixant del tuc de Crabera amb l’estanh d’Aranh i el pic de l’Har sobre seu
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taillou. El 1849 s’hi va començar a extreu-
re blenda, sulfur de zinc, del qual se n’ob-
tenia posteriorment el zinc. Es va crear la 
Societé minière de Sentein i a més d’una 
carretera fins a Castillon es va construir 
una pista que fent ziga-zagues s’enfila fins 
a Bentaillou, a 1.885 m. Hi treballaven for-
ça espanyols a les mines i després  d’una 
sèrie de conflictes laborals van parar 
l’activitat durant uns anys. Encara en el 
s. XIX es va començar a explotar la mina 
de Montoliu a l’Aran i es transportava la 
blenda fins al vessant francès passant pel 
port d’Urets sota el Tuc de Maubèrme. El 
transport es feia primer a lloms de mula 
i més endavant amb vagonetes suspeses 
de cables. L’activitat minera  es va mante-
nir en condicions dures i precàries fins al 
1955. El que resta d’aqueta activitat mine-
ra a 1.885 m d’altura és un paisatge força 
degradat i malmès, un poblat de barracots 
abandonats o en ruïnes i ferralla per tot 
arreu, sobretot de les torres que suporta-
ven el transport per cable de les vagone-
tes. Passem per aquest entorn tan estrany 
mentre imaginem com devia viure aquella 
pobra gent que s’hi havia de mal guanyar 

- Estanh i refugi d’Aranh sota el tuc del Bouc a l’inici del tercer dia

Enfilant el portillon d’Albe i el tuc dera Sèrra Nauta 

El refugi d’estanh d’Aranh, als confins del Couserans
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la vida. El camí discorre molt enlairat, 
planer i amb grans vistes cap al fons de la 
vall. Al coll de la Catauère, a 1.706 m, can-
viem de vessant sobre una esmolada care-
na i seguint-la baixem fins a l’anomenada 
Station de Rouge. Sembla ser una antiga 
estació d’enllaç entre dos telefèrics de va-
gonetes (?) a 1.550 m. Tornem a veure el 
poble d’Eylie, sis-cents metres més avall. 
Ens endinsem de nou en una frondosa fa-
geda, molt  bonica, on de nou gaudim del 
paisatge i gairebé oblidem els estralls pai-
satgístics fets per les mines. Cap a les tres 
de la tarda, ben esgotats arribem a Eylie. 
Hi dinem i anem a veure la gîte d’etape, 
convençuts que no trigarem a tornar per 
aquestes contrades tan autèntiques com 
poc transitades. 

DADES PRÀCTIQUES

Cartografia:  ASPET PIC DE MAUBERME . 1947 0T. Escala 1:25.000 de l’IGN francès
Refugi i reserves: 
www.refuge-araing.fr/
Passaran: 
http://www.passaran.com
Gîte d’Eylie: 
https://giteseylie.jimdo.com/

Mines de Bentaillou penjades a 1.885 m   

Al final de la tercera etapa retrobem les fagedes
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Per al món de la muntanya es tracta d’una bona notícia, ja que dignifica i popularitza 

aquesta activitat muntanyenca d’una forma molt més global, però potser caldria analitzar 

si l’escalada compleix tots els requisits per ser considerada un esport olímpic i quines poden 

ser les seves conseqüències.

Text, fotografies i croquis d’Albert Masó Garcia

L’escalada: 
¿un esport olímpic?

S’acosta l’any 2020, un any de xifra 
rodona, a l’igual que cada un dels 
cinc anells que conformen la ban-

dera olímpica. Precisament, el 2020 es 
tracta d’un any olímpic, ja que del 24 de 
juliol al 9 d’agost se celebraran els XXXII 
Jocs Olímpics d’estiu a la ciutat de Tòquio 
(Japó). En diversos medis informatius de 
casa nostra llegim que l’escalada s’estre-
narà com a esport olímpic i que els or-
ganitzadors dels següents Jocs Olímpics 
a París també la inclouran com a esport 
addicional. Per al món de la muntanya es 
tracta d’una bona notícia, ja que dignifi-

ca i popularitza aquesta activitat munta-
nyenca d’una forma molt més global, però 
potser caldria analitzar si l’escalada com-
pleix tots els requisits per ser considerada 
un esport olímpic i quines poden ser les 
seves conseqüències.

QUÈ ÉS L’ESCALADA?

Abans de fer cap anàlisi, cal preguntar-se 
què és l’escalada. Segons el Gran Diccio-
nari de la llengua catalana, l’escalada “a 
seques” es tracta d’una “tècnica de pujar 

una muntanya per un indret difícil mit-
jançant l’ús de mans i peus per agafar-se 
(preses) i per repenjar-se alternativament 
en la progressió, i amb l’ajut de mitjans 
artificials (cordes, pitons)”. A l’Enciclo-
pèdia de l’esport català es diu que és una 
“activitat esportiva relacionada amb el 
muntanyisme que consisteix en l’ascen-
sió de parets amb l’ajut de les extremi-
tats inferiors i superiors per a superar la 
dificultat que se’n deriva”, i a continuació 
s’enumeren les diferents “formes” d’esca-
lada amb més o menys encert, essent més 
recomanable consultar el Diccionari d’es-

Falca de clau i fusta durant l’obertura 
del primer llarg de la via Infinity a la 

roca dels Col·leccionistes (Montserrat). 
Assegurança de concepte clàssic
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ports de muntanya o bé el Diccionari d’escalada esportiva, ja que defineixen de ma-
nera molt més entenedora i acurada les diferents modalitats existents. Així doncs, es 
diferencien diversos tipus d’escalada segons uns conceptes determinats (equipament, 
estil i medi on es desenvolupen), però n’hi ha dos que s’han confrontat històricament 
pel fet de ser antagònics, tot i que sovint es barregen i confonen: l’escalada clàssica i 
l’escalada esportiva.

L’ESCALADA CLÀSSICA

Potser seria més adequat definir el tipus d’escalada que anem a tractar com a “tradicio-
nal”, però a Catalunya està més arrelat el terme “clàssic” malgrat pugui referir-se tam-
bé a un tipus de via d’escalada històrica de gran bellesa que es repeteix molt. Per fer-ho 
més simple i no entrar en anàlisis massa profundes, l’anomenarem “escalada clàssica” 
com a concepte general. Aquest tipus d’escalada no té una entrada en els dos darrers 
diccionaris esmentats anteriorment, però sí que hi és a l’Enciclopèdia de l’esport català 
i en la molt interessant i recomanable web “Escalada tradicional”. La denominació 
“clàssica” ha aparegut amb el pas del temps, ja que en l’època dels primers escaladors 
només s’emprava una única paraula per anomenar-la: escalada. Aquest tipus o moda-
litat fa referència en certa forma als pioners, als qui s’enfilaven per les parets per pri-
mera vegada en un afany aventurer d’exploració i conquesta d’agulles i cims rocosos 
escarpats. Es tracta, doncs, del concepte bàsic de l’escalada com a vehicle necessari per 
assolir un cim al qual no s’hi pot accedir d’altra manera que no sigui escalant. És a dir: 
“perquè no hi ha més remei”. És, per tant, la justificació màxima de l’escalada, ja que 
esdevé una necessitat per tal de poder transitar per terrenys que no són el medi natural 
de l’ésser humà. Aquests primers escaladors, molts d’ells llegendaris i protagonistes 
de veritables gestes, van viure en èpoques poc desenvolupades tecnològicament i van 
haver d’emprar materials rudimentaris i sovint precaris, protagonitzant ascensions 
històriques de gran contingut emocional i esforç físic que han quedat immortalitzades 
en llibres que han esdevingut veritables clàssics de la literatura de muntanya. 

Evidentment, l’escalada clàssica d’avui en dia s’assembla molt poc a la dels pioners 
degut a infinitat de motius, però cal destacar que en aquells primers anys hi havia 
molta inexperiència i l’aprenentatge era sovint improvisat, els materials eren arcaics 
i poc segurs, l’accés a la informació era molt complicada i limitada, hi havia una gran 
manca de bones vies de comunicació i vehicles de transport, etc. Malgrat aquestes 
diferències, algunes d’elles enormes, l’escalada clàssica actual encara transmet una 
idea romàntica, exploradora i aventurera que sovint s’ha resumit en la frase “l’escala-
da és molt més que un esport, és una filosofia de vida”. Actualment, els pocs avesats 
a la història de l’escalada associen el terme “clàssic” a una “via llarga” i més aviat “fà-
cil”, quan certament existeixen rutes d’aquest tipus que poden ser força curtes i molt 
difícils. L’escalada clàssica s’acostuma també a relacionar amb “exposició”, però tot 
depèn de l’experiència de l’escalador en col·locar assegurances, a les possibilitats de 
posar-ne que ofereix la roca i el terreny per on es transita i si l’itinerari es troba equipat 
o sobreequipat amb assegurances d’expansió o químiques. També és important saber 
“llegir” la roca per intuir per on discorre una via i orientar-se. Però més enllà d’aquests 
conceptes, l’escalada clàssica acostuma a anar molt més enllà d’un conjunt de tècni-
ques de progressió vertical i entren en joc sentiments, motivacions ètiques, filosòfiques 
i respectuoses amb els escaladors pioners i les seves vies. L’amistat, la cohesió dels 
membres d’una cordada, la responsabilitat, la decisió valenta, la precaució necessària, 
la contemplació dels paisatges i l’estimació de la Natura han de prevaler per sobre de 
tot egoisme personal, malgrat que no sempre es compleixi.

L’ESCALADA ESPORTIVA

Els diferents diccionaris d’esports de muntanya coincideixen en la definició d’aquest 
tipus d’escalada, possiblement perquè la seva aparició és relativament recent i el con-
cepte que la sustenta està molt més definit. Així, segons el Diccionari d’esports de 

Òscar Masó obrint la via Ramon Amigó 
Anglès al Castell Dalmau (Muntanyes 
de Prades) des de baix, llegint la roca i 
cercant el traçat més lògic
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muntanya, l’escalada  esportiva (o col-
loquialment l’esportiva) és aquella “en la 
qual l’interès principal és la dificultat de 
l’ascensió, independentment de l’assoli-
ment o no d’un cim”. Les vies d’escalada 
esportiva acostumen a ser curtes i a es-
tar completament equipades amb excel-
lents ancoratges d’expansió o químics. 
L’objectiu és arribar a assolir el màxim 
grau de dificultat possible que un pugui 
sense preocupar-se de com assegurar-se. 
Les vies esportives “fàcils” són etapes 
per les quals un escalador esportiu ha 
d’anar passant per tal d’arribar, si pot 
ser, al sostre de la dificultat mai assolida. 
Un cop es van superant graus, només es 

tornen a escalar les vies “fàcils” per es-
calfar o entrenar-se. Per tant, tal i com el 
nonagenari i pioner escalador Josep Ma-
ria Torras Homet professa, l’escalada es-
portiva és una “activitat gimnàstica” de 
veritables atletes que s’entrenen de forma 
metòdica i que adapten i deformen amb 
gran sacrifici els seus cossos per tal d’as-
solir el seu objectiu esportiu. 

Es tracta clarament d’un esport 
especialitzat on apareix de forma 
preponderant el concepte de 
“competició”, ja sigui amb un mateix o 
amb els altres escaladors. L’exemple més 
clar del concepte gimnàstic de l’escalada 

esportiva és que els rocòdroms, 
estructures completament artificials per 
a practicar l’escalada, van ser creats i 
conceptuats exclusivament per a aquest 
tipus d’escalada. Per tant, la motivació 
final d’un escalador eminentment 
esportiu és escalar vies que estiguin 
el més a prop possible del seu límit de 
dificultat assolit. La importància final, 
doncs, és arribar a una xifra, a un 
número d’una escala de dificultat. 

A l’igual que l’escalada clàssica, 
també hi han els pioners de l’escalada 
esportiva, amb la diferència que aquests 
últims van realitzar les seves primeres 
activitats a finals de la dècada de 1970 i 
principis de 1980. Per tant, a dia d’avui 
encara es poden considerar uns “mites 
moderns”. Exceptuant l’època de creació 
i consolidació, les vies esportives han 
estat sempre molt segures i han exigit 
un entrenament extra per part dels seus 
participants per tal de recórrer-les. Amb 
el temps, les assegurances i els materials 
han evolucionat exponencialment en pro 
d’una seguretat molt elevada i aquesta 
activitat ha anat evolucionant cap a 
un perfeccionament mil·limètric dels 
entrenaments i les dietes alimentàries 
a seguir per tal d’assolir el màxim 
grau possible. Al mateix temps, s’han 
anat esdevenint campionats d’escalada 
esportiva regionals, nacionals i 
internacionals amb diferents modalitats 
i una llarga llista de competicions.

TÒQUIO 2020

Un cop analitzats els dos tipus princi-
pals d’escalada, ¿quin d’ells serà el que es 
practiqui a l’Olimpíada de Tòquio 2020? 
És evident que l’escalada esportiva. Però 
es tracta d’una resposta evident perquè 
acabem de descriure l’escalada clàssica i 
l’esportiva i exposar les seves grans di-
ferències. 

Però llavors, ¿per què la majoria dels 
mitjans informatius anuncien simple-
ment que “l’escalada serà olímpica”? Al 
parlar d’una sola escalada, a seques, es 
dona a entendre que només hi ha un ti-
pus d’escalada: l’esportiva. En canvi, si 
observem la web dels Jocs Olímpics, s’es-
pecifica que un dels 33 esports olímpics 
presents és “Sport Climbing”, és a dir, 
escalada esportiva, amb tres disciplines 

L’escalada: ¿un esport olímpic?

Quim Roumens a la via Dr. Jeckyll del Totxo de la Sibèria (Sant Llorenç del Munt). Via 
esportiva. Alta dificultat i seguretat
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diferents: velocitat, boulder i dificultat. 
Moltes generacions d’escaladors han vis-
cut l’aparició i l’expansió de l’esportiva i 
saben diferenciar-la de la clàssica, però 
de diversos anys ençà la proliferació de 
rocòdroms, centres comercials de mate-
rials de muntanya, l’afavoriment de  les 
competicions per part dels centres ex-
cursionistes i els organismes federatius, 
l’aparició d’internet i el seu assentament 
en la vida quotidiana on tothom, entès o 
no, diu la seva, l’augment de les regula-
cions i les traves per accedir als medis 
naturals estan aconseguint que, efectiva-
ment, parlar d’escalada a seques signifi-
qui parlar d’escalada esportiva, sobretot 
de cara a les generacions actuals i futures 
d’escaladors. La competició hi juga un 
factor essencial, ja que motiva i engresca 
al jovent, però alhora crea una descon-
nexió amb els orígens, amb l’essència 
d’aquesta activitat que, no oblidem, no 
deixa de ser una afició per a molts i una 
professió sacrificada per a relativament 
pocs.

Per tant, acollim amb il·lusió que l’es-
calada sigui designat esport olímpic, 
però, si us plau, matisem tal i com ho 
fa la pròpia organització dels Jocs que 
és l’escalada esportiva la que serà olím-
pica. Perquè la clàssica no ho serà, ni la 
tradicional, ni les seves variants. De ben 
segur que la competició serà emocionant 
i atraparà fortament a més d’un neòfit 
adult i a molta quitxalla embadalida de 
veure unes dones i homes aranya fent au-
tèntiques acrobàcies, però que sàpiguen 
que allò que estan veient és escalada es-
portiva, que el que estan fent els qui es 
convertiran en els seus ídols olímpics és 
escalada esportiva, i que sàpiguen que 
l’origen de tot aquell espectacle és una 
escalada que no té res a veure, que encara 
existeix i que s’anomena escalada clàssi-
ca o tradicional. Una escalada que a poc 
a poc, com qui no vol la cosa, va quedant 
relegada a un segon pla. És lògic: la socie-
tat canvia, els interessos globals canvien, 
el clima canvia, el medi natural es torna 
més inestable, però mantinguem entre 
tots el record viu d’una escalada romàn-
tica que va ser vigent perquè el món en 
aquelles èpoques pretèrites i fins fa poc 
va afavorir la seva existència. Evitem que 
l’efecte mediàtic dels Joc olímpics no si-
gui l’inici del final de l’escalada clàssica 
i que enterri el seu record per a les noves 
generacions.

Dalt del cim de l’agulla Petita del Sot de Mata-rodona (Serra de l’Obac) l’any 1993 
(actualment no es pot escalar degut a les regulacions). Un clar exemple de quan 

l’escalada està més justificada que mai
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Un còctel d’alçada

Un cop acabada la temporada a l’Himàlaia i després de tanta polèmica sobre 

massificacions i falta d’experiència dels “turistes d’alçada” m’agradaria compartir la 

meva opinió com a alpinista amb experiència en muntanyes de més de 8.000 metres. Tot 

i que és complicat miraré de ser imparcial ja que soc gran defensor del “meu Everest” i 

dels meus grans amics sherpes.

Text i fotografies de Jesús Morales

D’entrada apuntar que quan es 
parla de massificació d’una mun-
tanya tot els que hi som o estan a 

la muntanya formem part d’aquesta mas-
sificació, siguem professionals o no, indis 
o xinesos, més guapos o més lletjos. Si 
et trobes allà també estàs massificant la 
muntanya. 

També és cert que l’Everest i qualsevol 
vuitmil són uns enormes gegants de pe-
dra, gel i neu que encara que estiguin molt 
massificats hi ha molts moments en què 

pots estar sol sense veure a ningú, espe-
cialment durant la fase inicial d’aclima-
tació. 

Les fotos amb fileres de desenes de perso-
nes pujant el cim de l’Everest són només 
dos dies, els dies en què s’obra la petita fi-
nestra de bon temps per fer l’últim atac al  
cim. Crec que ningú no vol pujar-hi quan 
fa més vent o neva a canvi de pujar-hi sol. 
Proporcionalment l’Aneto, Posets o d’al-
tres pics coneguts dels Alps estan molt 
més massificats durant gairebé tot l’any. A 

vegades no entenc perquè es critica només 
l’Everest, la foto de les llargues cues són 
quelcom molt puntual. 

El tema de les massificacions és força nou 
però no només a l’Himàlaia o en d’altres 
muntanyes, a nivell general ja gairebé no 
existeix cap lloc al món on et puguis tro-
bar sol, sempre hi ha algú que ha arribat 
abans que tu, o en algun cas molts més. Fa 
50 anys ningú parlava de les incomoditats 
causades per les massificacions, no les hi 
havia, i els mitjans de comunicació, la rà-

Esglaó Hillary a l’Everest a 8.790 m
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dio i la tele donaven de sí el que donaven 
i les xarxes socials i internet no existien.

En pocs anys hem passat de no saber res 
del que passa al poble del costat a estar 
informats al segon del que passa a l’altra 
punta del planeta. Aquest fenòmen és una 
arma de doble fil que a dia d’avui, per 
exemple, ens permet organitzar una expe-
dició a l’Everest des de casa en pocs dies, 
fins i tot podem fer un seguiment a temps 
real d’un alpinista que es trobi a qualsevol 
muntanya del món. 

Tot plegat transmet emocions i fins i tot 
eufòria, ganes d’estar allà, de ser l’alpinis-
ta en aquell precís instant i de sentir el que 
ell sent, o no és cert? En el meu cas par-
ticularment la passió per les muntanyes 
se’m va despertar perquè m’encantaven 
els documentals de “Al filo de la impossi-
ble”, els veia tots, fins i tot varies vegades, 
ara el seu director critica les massificaci-
ons. Jo algun dia volia ser com ells, fins 
que ho vaig aconseguir!

El tema de les massificacions ve donat per 
aquest motiu principalment, voler viure i 
sentir tu el que veus. També hi tenen molt 
a veure les xarxes socials. Quan anem a la 
muntanya i automàticament pugem les 
nostres fotografies a les xarxes socials i 
els nostres amics ens veuen tan guapos 

i forts, un dia ells també s’animen. Està 
molt bé, ho respecto, però aquí és quan 
comencem la casa per la teulada i ens 
llancem a la muntanya sense experiència, 
“turistes d’alçada”, perquè no només hi ha 
turistes d’alçada a l’Himàlaia. Com veieu 
tot s’enllaça. M’enrecordo perfectament 

que quan vaig començar a practicar alta 
muntanya es parlava molt de l’ “Alpinista 
o Muntanyer de base”, volia dir que t’ana-
ves formant poc a poc. T’apuntaves a un 
club i feies cursos, passaves de fer sen-
derisme a mitja muntanya, després alta 
muntanya i escalada, i a partir d’aquí ja 
volaves sol, però acompanyat. 

Avui en dia tot ha canviat molt, la gent 
porta dos dies sortint a la muntanya i ja 
es llencen a fer un Cerví, o escalen un 6a+ 
de primeres, està de moda dir-ho. A més, 
moltes empreses que imparteixen cursos 
d’alpinisme o escalada solen fer només el 
nivell 1, el bàsic i fàcil, sense complicaci-
ons per a ells, afany de lucre. Al final ens 
creiem que sabem però no som alpinistes 
de base. 

Després venen i no és per casualitat els 
accidents que posen en boca de tothom 
els conceptes massificació, circ, turista 
d’alçada i abocador de deixalles. Llavors 
paguem justos per pecadors amb restric-
cions i prohibicions, quan d’una manera 
educada i de bona manera tots tenim dret 
a gaudir de la muntanya i a tenir cura 
d’ella. 

Per entrar més al detall pel que fa a la 
massificació de l’Everest està comprovat 
que és una situació insostenible es miri 

Salt d’aigua del Khumbu a 6.000 m

Aglomeració d’alpinistes prop del cim sud a 8.550 m
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per on es miri, i el que més em sorprèn és que essent patrimoni de 
la Unesco passin aquestes coses. Sembla que els que ens governen 
miren cap a un altre costat pel que fa a aquest gran problema. Per 
a mi la pregunta és: quins són els culpables, els que hi anem o els 
que ens permeten que hi anem? Difícil resposta. 

És curiós però la muntanya més alta del món té una atracció tan 
gran que pot amb tot malgrat les males notícies o els alts preus. 
Irònicament després de moltes morts per desastres naturals en el 
2015, l’any següent l’Everest va tenir un nombre rècord d’escala-
dors. Passar per l’esglaó Hillary és increïble i molt temptador, ho 
he viscut i el que hi anem assumim aquest risc tant alt, sobretot 
perquè ens signen un permís per poder anar. En aquest punt es 
comença a complicar tot, quan es produeix el còctel de la cobdí-
cia, la ignorància i l’ego. 

Amb la pressió global per a què el Nepal “arregli” l’Everest 
després de les 11 morts ocorregudes la primavera passada, 21 
si tenim en compte tots els vuitmil, el govern sembla lluitar en 
diverses opcions al mateix temps que protegeix la seva gallina 
dels ous d’or. Hi ha moltes opinions sobre com arreglar el tema 
de l’Everest, van des del tancament total de la muntanya, el que 
probablement mai passarà, fins a l’establiment de requisits més 
estrictes per a escaladors i augmentar les tarifes dels permisos 
per “intimidar” els escaladors i guies sense experiència. 

El problema central sembla que són els diners, tant per al govern 
com per a les agències. L’afany del govern del Nepal i les agències 
d’expedicions per guanyar milers de dòlars podria estar molt per 
sobre de la vida de les persones, és difícil de controlar. Només a 
l’Everest es recapta cada temporada uns 28 milions d’euros. Qui 
posarà fre a aquesta temptadora xifra?

A finals de 2018, la Xina va anunciar una altra sèrie de noves re-
gles per reduir la massificació als vuitmils del seu vessant de cara 
a la primavera de 2019 per eliminar les deixalles i els cadàvers. 
Els punts claus tenien en compte: “experiència prèvia de l’expe-
dició, auditoria, recepció i trasllat als camps base, gestió de resi-
dus, seguretat i protecció del medi ambient” per a expedicions al 
Cho Oyu, Shishapangma i, òbviament, per a l’Everest. Això va 
originar un efecte revot al Nepal, augmentant així el nombre de 
permisos a les seves muntanyes. 

El desconeixement d’enfrontar-se a una muntanya sense experi-
ència i amb la falsa idea de que per contractar a un sherpa arriba-
ràs al cim i aquest et salvarà la vida en cas necessari, és un greu 
error que cada any es cobra massa vides. Els vuitmils són perillo-
sos fins i tot per als més professionals, i de fet aquesta temporada 
ha mort algun. No es tracta només de tenir una excel•lent forma 

física i ser molt bon escalador, és sabut que la salut es debilita a 
aquesta altitud i a més es corren riscos innecessaris. Només que 
el Nepal senzillament posés com a primer requisit una experi-
ència mínima, això ja contribuiria en gran mesura a reduir el 
problema principal dels escaladors inexperts.  El segon requisit 
hauria de ser establir un programa de qualificació per a sherpes i 
guies, una titulació similar a la que s’estableix en altres cims del 
món. Ambdós requisits tindrien un impacte mínim en els ingres-
sos tant per les agències com per al govern al mateix temps que 
augmentaria la seguretat i minimitzaria les morts. 

He vist amb els meus propis ulls com proliferen les agències de 
baix cost, tant locals com internacionals, on et venen l’Everest 
com alguna cosa fàcil d’aconseguir i amb sherpes súper joves i 
gairebé sense experiència, alguns amb poc més de 18 anys que 

Tendí Sherpa i l’autor del text en el campo 2 a 6.400 m

Aglomeracions a l’Aneto

Formalitzant el permís d’ascensió en el ministeri de 
turisme a Kathmandú  

Un còctel d’alçada



29

Excursionisme 412

per la gran afluència d’alpinistes veuen en 
les expedicions els seu modus vivendi, i 
en algunes ocasions fins i tot ells han de 
ser rescatats. Darrerament una “bona” 
agència d’expedicions destaca per la seva 
qualitat del servei al camp base, gairebé 
et posen la catifa vermella, però del camp 
base en amunt et deixen gairebé despro-
tegit, bàsicament només treballen perquè 
pugis sens mirar com haurien que des-
prés has de baixar. Si bé és cert que hi ha 
agències de gran nivell, que et posen tot 
tipus de tecnologia per la teva seguretat i 
que compten amb un bon equip de sher-
pes per tal de facilitar l’ascens i el descens. 

L’alpinisme en muntanyes tan altes i pe-
rilloses requereix un esforç i capacitat 
superior a l’habitual. Has de tenir molta 
confiança en tu mateix i molta força tan 
física com psicològica per treballar dur. 
Allà dalt les sensacions i els esforços es 
regeixen amb una altra escala. Aquest 
any 2019 han mort alguns dels millors 
escaladors joves de l’actualitat alpinística 
en cims com el Nanga Parbat, o el Mont 
Howse al Canadà. Aquests joves desafia-
ven els seus límits en unes vies d’escalada 
conegudes per la seva alta exposició i gran 
perill. Ells eren perfectes coneixedors del 
risc que corrien i van decidir arriscar. 

Tornant al tema de les xarxes socials, 
molts d’aquests alpinistes d’èlit posen 

la cirereta en les seves publicacions amb 
“sense oxigen suplementari” o “sense 
l’ajuda de sherpes”, o bé “estil alpí”. Això 
provoca que es retroalimentin més els ris-
cos i alpinistes amb bones habilitats però 
no les suficients per intentar aquestes as-
censions d’alt risc decideixin finalment 
aventurar-se arribant a vegades a trobar 
la mort. L’ego allà dalt és molt perillós, no 
serveix l’Everest a qualsevol preu. Avui en 
dia, hi ha moltes agències disposades a or-

ganitzar expedicions, gestionar els permi-
sos, i portar el seu equip a un campament 
base o millor encara, a portar-ho tot en 
helicòpter i deixar després que segueixin 
el seu propi camí. Després de tot, com em 
va dir un sherpa una vegada, “no és feina 
nostra fer que un client torni”. 

El cim a qualsevol preu és molt perillós 
i està latent fins i tot en muntanyes in-
feriors als vuitmil. En aquest aspecte 

Ascensió al Broad Peak amb el K2 al fons

Cadàver a l’espatlla de la ruta sud de l’Everest, a 8.400 m
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són molt proclius els xinesos i els core-
ans que són els que més massifiquen les 
muntanyes del Nepal. Cal entendre que 
escalar un gran cim com l’Everest, el K2 
o el Kangschenjunga és extremadament 
perillós. Han de deixar de pensar que no-
més pel fet que van amb un sherpa que 
ha pujat deu vegades a l’Everest seran res-
catats si es troben amb problemes. Fins i 
tot el sherpa més fort no pot baixar una 
persona incapacitada o esperar a que se 
li subministri oxigen addicional a 8.400 
metres d’altitud. I els helicòpters tenen 
els seus límits, a l’igual que les polítiques 
de rescat i els GPS. Les morts a l’Everest 
es deuen bàsicament a edemes, pulmonar 
i cerebral, a l’esgotament extrem sobretot 
en el descens i a causa de les caigudes al 
buit. També són habituals els descensos 
erronis amb les consegüents desaparici-
ons. 

El problema de la inexperiència va lligat 
també a l’ús excessiu de botelles d’oxígen. 
Aquesta situació genera un problema no 
només de seguretat, també de residus. Si 
tu no estàs preparat per arribar a aques-
tes altituds enganyes al teu cos consu-
mint oxigen suplementari des de molt 
avall, i en les parts més altes a un flux 
més alt. Necessites no només una botella 
per a emergències o per als últims me-
tres, necessites moltes botelles que quan 
es buidin no es baixin perquè els sherpes 
prou tenen amb poder baixar ells també i 
tot l’equip personal, per suposat, el client 
no les baixarà tampoc. L’ideal és pujar 
dues botelles al C4 per fer el cim i des-

prés baixar-te-les. Quan abuses de l’ús de 
l’oxígen això a vegades també influeix en 
les retencions o bé perquè vas molt lent 
i no tens recanvi, el teu cos realment no 
està aclimatat a aquella altitud, i si de cop 
et trobes a 8.000 metres i sense oxigen 
artificial llavors venen els problemes, en 
ocasions la mort. 

Aquestes botelles que s’han pujat a dipò-
sits prèviament, una dura tasca realitza-
da pels sherpes, i s’han canviat en el tram 

final, distribuïdes pels diferents camps, 
cal llavors baixar-les, però fer-ho d’una 
sola tongada és impossible. Això és el que 
s’ha estat netejant aquest any al C2 i C4. 
Això i els cadàvers que el desgel accelerat 
està deixant a la superfície.  És cert que hi 
ha força deixalles sobretot en els vuitmils 
més freqüentats: Everest, Lothse, Maka-
lu, Dhaulagiri, Manaslu... però on es veu 
més és en els camps base, amb grans acu-
mulacions de residus orgànics, llaunes i 
vidres, que poc a poc els portejadors van 
seleccionant i baixant damunt les seves 
espatlles per deixar-ho vés a saber on, 
confiem que els hi donin un destí ade-
quat. 

Quan estem en una expedició tots volem 
un bon servei i una bona alimentació i 
aquestes són les conseqüències, i més en 
un país que està encara lluny de saber re-
ciclar i tractar els residus però penso tam-
bé que paguem uns preus molt alts com 
perquè el govern aprengui a gestionar-ho. 
Fins i tot amb totes aquestes morts, mas-
sificacions i deixalles no espero que el 
Nepal canviï. Al final de cada temporada 
seguirem escoltant la mateixa història 
per part del govern del Nepal, que s’està 
intentant posar solució, la premsa també 
ho dirà i el públic en quedarà convençut. 
De moment res canviaria, o això és el que 
penso. 

Lakpa sherpa durant un ajuda als voltants del salt d’aigua del Khumbu 

Gaudint de la soledat al Broad Peak, 8.047 m 

Un còctel d’alçada
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Com t’arriba la idea?
Vaig  anar a una de les  presentacions que 
feia en Bernat Gasull del seu llibre MA-
LEÏDA, i allò que va explicar, em va cap-
tivar. Tot seguit vaig comprar el llibre, i el 
vaig llegir. La història em va apassionar 
hi veia imatges i seqüències de muntanya 
a cada full del llibre. El meu imaginari 
volava amb les paraules d’en Gasull i Ver-
daguer, però també per les  vivències que 
tinc d’aquell Pirineu que tan important ha 
sigut i és a la meva vida, volia fer aquella 
pel·lícula!

Quina recerca fas?
D’arxiu documental, poca, perquè  dispo-
sava del suport incondicional d’en Gasull, 
una veritable enciclopèdia humana sobre 
Verdaguer i el Pirineu, capaç de resoldre’m 
gairebé qualsevol dubte. Cinematogràfica-

ment, molta, calia trobar els escenaris i 
localitzacions adients, els equips tècnics 
necessaris per enregistrar tot allò amb la 
qualitat que precisava, i fer-ho possible 
econòmicament.

Qui són els teus socis indispensables 
pel projecte? 
Principalment en Bernat Gasull i La Fun-
dació Jacint Verdaguer. Més tard s’afegiria 
Televisió de Catalunya.

Que et sembla personalment el perso-
natge Verdaguer?
Una home ferm, valent,  agosarat, passio-
nal i romàntic, fins i tot una mica foll.

Que descobrirà l’espectador català? 
Descobrirà una història de fets reals que va 

ser amagada molts anys, redescobrirà  el 
vessant explorador i muntanyenc del po-
eta, un itinerari, una travessa sorprenent, 
probablement la primera gran travessa 
pirinenca d’alta muntanya feta per un ca-
talà. També descobrirà misteris i llegendes 
dels pobles de l’alt Pirineu, i es retrobarà 
amb l’entorn d’aquelles muntanyes, valls i 
pobles tal com eren al S.XIX.

Quines han estat les circumstàncies 
del rodatge?
El rodatge s’ha realitzat íntegrament en 
localitzacions reals, on el poeta ens expli-
ca la seva història a la llibreta de viatges 
que portava, ben bé hem resseguit tot l’iti-
nerari de Verdaguer fins dalt del cim de 
l’Aneto tot travessant l’Alt Urgell, Pallars i 
Aran. Tot l’equip de producció, la majoria 

Albert Naudín és el director del documental “Maleïda 1882” que narra l’aventura del poeta 

Jacint Verdaguer a l’Aneto  

Text de Redacció i fotografies d’Albert Naudín

“Maleïda 1882”,  
 recreació històrica a la muntanya 
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experts muntanyencs, hi hem participat 
de forma voluntària i sense ànim de lucre, 
circumstància cabdal per fer possible la 
producció d’aquesta pel·lícula. Un verita-
ble repte logístic, en què  calia organitzar 
molt bé la disponibilitat de cadascú amb 
les dates de rodatge. 

Quines han estat les dificultats i rep-
tes de mostrar un entorn natural però 
de fa més de 100 anys? 
Evidentment les infraestructures que ara 
tenim a molts pobles i valls del Pirineu 
han precisat d’un rodatge en localitzacions 
molt selectives, també una important fei-
na de postproducció. Però no oblidem que 
la pel·lícula es mou en dos temps (passat i 
present), i això ens ha permès jugar amb 
les imatges. Potser el repte més important  
del rodatge eren les imatges de la glacera 
de l’Aneto, que ja no existeix. Volíem re-
presentar aquella glacera tal i com era al 
SXIX, i per aconseguir-ho només teníem 
una formula, desplaçar-nos als Alps per 
rodar algunes escenes concretes, que des-
prés calia conjugar amb les escenes enre-
gistrades de l’Aneto actual. Un procés for-
ça complex i arriscat.

Penso que el públic imagina com ha 
de ser representar en imatges una ciu-
tat del 1882, però un indret? Com ho 
heu fet?
La caracterització és una part fonamental 
en qualsevol pel·lícula històrica, i aquest 
també era un gran repte que calia afrontar, 

seríem capaços 
de fer-ho prou bé 
tenint en compte 
els pocs recursos 
de què disposà-
vem?  Ho haurà 
de jutjar el públic, 
però sí que hem 
intentat treballar 
amb elements de 
veritat, antics o re-
creacions fidels, i 
representar les es-
cenes tal i com les 
descriu Verdaguer 
a les seves llibretes. 

Com ha reflectit la seva manera d’en-
tendre el cinema en aquest projecte?
Fer cinema de muntanya és per mi una 
passió, captar els moments i observar com 
els paisatges canvien en poques hores o 
minuts, és sens dubte un dels grans plaers 
de la meva vida. Aquesta força superior 
també la transmet Verdaguer als seus po-
emes, i és per això que calia posar imatges 
a les paraules, calia posar imatges a tanta 
bellesa, i que l’espectador somiï, i es sub-
mergeixi  en un mon màgic, un món però 
que és real, i el tenim ben a prop, a casa 
nostra, sí... cal fer tot allò que sigui possi-
ble perquè els Pirineus i les muntanyes del 
món restin com espais intocables, salvat-
ges, on la natura no es trobi els entrebancs 
de l’home, espais on sempre tot sigui com 
sempre va ser.

“Maleïda 1882”, recreació històrica a la muntanya
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a Un cicle que va néixer amb les ganes de voler seguir oferint 
d’una manera més periòdica pel·lícules i documentals de mun-
tanya, de la mateixa manera que anteriorment havíem fet amb 
Homo Montserratinus o Encordades. Un cicle que s’ha con-
vertit en un projecte important de l’entitat, i que no para de 
créixer. 

Aquesta passada edició, la segona, ha vingut plena de novetats. 
Per una banda, gràcies a l’acord de col·laboració que l’entitat 
va signar amb Camp Base a l’octubre, hem pogut organitzar 
un sorteig de material de muntanya en cada projecció, i re-
partir obsequis a totes les persones assistents. A més, ens ha 
permès portar alpinistes com Sergi Mingote o Marc Toralles, 
perquè presentessin, de primera mà, els seus últims projectes 
i expedicions. 

Per altra banda, una altra novetat important a destacar, és la 
creació d’un canal de Telegram (@projeccionsuecbarcelona) 
específic per projeccions, per a poder difondre tota la informa-
ció i novetats del cicle, així com avisar mensualment de cada 
pel·lícula i/o xerrada. Durant aquesta edició, també s’han creat 
i editat uns curts projectats abans de cada pel·lícula. Imatges 
de l’activitat a la muntanya dels socis i sòcies de la UEC de 

Comença un nou curs a la UEC de Barcelona, i 
també una nova edició del Cicle de Projeccions 
de Muntanya

Barcelona de cada mes. Uns vídeos que demostren que l’entitat 
està molt activa i amb ganes de compartir la muntanya amb 
molta més gent. Fins a dia d’avui hem tingut el plaer d’escoltar, 
i compartir anècdotes i experiències amb l’Armand Ballart, 
l’Antonio Garcia Picazo, l’Elisabet Vergés i el Josep Manuel 
Anglada, amb el Jan i el Miquel Casas, el Rai Puig, el Roger 
Cararach, el Xavi Àries, el Josep Carbonell i el Miquel Pérez 
d’Estimball Films, el Marc Toralles, l’Albert Naudín de Film-
explora, el Samuel Colomer, i amb el Sergi Mingote. 

De cara a la tercera edició, tenim l’objectiu de portar més con-
vidats especials que ens vulguin presentar les seves aventures, 
expedicions, ascensions, etc. i poder augmentar la presència 
femenina entre les persones convidades. Volem presentar acti-
vitat de proximitat, variada i amb pel·lícules actuals, que per-
metin establir xerrades i debats amb els protagonistes. 

Per a nosaltres, com a organitzadors d’aquest cicle de projecci-
ons de muntanya, i com a socis de la UEC de Barcelona, és un 
plaer poder organitzar una activitat que arriba a tanta gent, 
que aporta visibilitat i més seguidors a la nostra entitat, i so-
bretot, un activitat que permet apropar la muntanya a tothom 
que hi estigui interessat.
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SMS DE  

Bernat pescaire

Els Meyer, amb un bon mapa 
es va a tot arreu

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

Johann Rudolf Meyer I (1739-1813) 
fou un comerciant, empresari tèxtil i 
mecenes de la ciutat suïssa d’Aarau. 

Entre 1789 i 1797 encomanà al modelista 
Joaquim Eugen Müller construir un 
mapa en relleu de bona part dels Alps 
suïssos. Posteriorment encarregà al 
cartògraf Johann Heinrich Weiss que 
elaborés l’Atlas Suisse, que fou el mapa 
més acurat de Suïssa de la primera meitat 
del segle XIX. L’estiu de 1811 dos dels fills 
de Meyer, Johann Rudolf II (1768-1825) 
i Hieronymus (1769-1844), van fer la 
primera ascensió de la Jungfrau (4.158 
m). Utilitzant l’Atlas Suisse, els dos 
germans anaren d’Aarau a Guttannen, 
després feren cap al Valais franquejant 
el pas de Grimsel i posteriorment 
resseguiren el curs del Roine fins a 
Fiesch. Aquí contractaren els guies Hans 
Joseph Bortis i Aloys Volker, amb qui 
van recórrer la glacera d’Aletsch fins a 
la base de la Jungfrau. El 3 d’agost tots 
quatre van fer el cim. El mateix any els 
Meyer publicaren el llibret Reise auf den 
Jungfrau-Gletscher, en què relataren 
l’ascensió. Tanmateix, no va quedar clar 

que assolissin el seu objectiu. Per aquest 
motiu, l’any 1812 organitzaren una 
expedició formada per ells mateixos, 
dos fills de Johann Rudolf II, Johann 
Rudolf III (1791-1833) i Gottlieb (1793-
1829), el professor Ludwig Thilo, uns 
quants camàlics i quatre guies, entre 

ells els imprescindibles Bortis i Volker. 
Durant sis setmanes exploraren a fons 
els voltants de la glacera d’Aletsch. Un 
dels fets més remarcables succeí el dia 16 
d’agost quan els guies, que acompanyaven 
Johann Rudolf III, quasi van fer el 
Finsteraarhorn (4.274 m). La cirereta del 
pastís, però, la van posar el jove Gottlieb 
Meyer, Bortis i Volker, quan el dia 3 de 
setembre van fer la Jungfrau. Per deixar 
clar que hi havien pujat plantaren una 
enorme i ben visible bandera negra dalt 
del cim. Els Meyer abraçaren els ideals 
de la Il·lustració i la Revolució Francesa, 
participant activament en la creació 
del cantó d’Argòvia, que formava part 
de la República Helvètica (1798-1803). 
En aquest context, l’any 1802 Johann 
Rudolf II, que era un notable naturalista, 
fundà a Aarau la primera escola cantonal 
suïssa. Un centre acadèmic laic, on s’hi 
implementaren les idees del pedagog 
Johann Heinrich Pestalozzi. En aquesta 
excel·lent escola, i durant el curs 1895-
96, el físic Albert Einstein hi va fer els 
estudis preparatoris per entrar a la 
universitat. 

És una preciosa au de grans dimensi-
ons de figura estilitzada i complexió 
robusta amb una longitud corporal 

de 84-102 cm i una envergadura alar que 
assoleix els 170 cm. 
Posseeix un llarg coll, un bec recte llarg i 
afilat de to vermellós i un plomatge de co-
loració grisenca, amb un disseny variable 
segons l’edat i l’època de l’any.
Viuen en colònies mixtes en arbres amb 
altres espècies com l’esplugabous o mar-
tinets blancs en aiguamolls, maresmes, 
estanys, pantans, ribes de rius i llacs. S’ali-
menta principalment de peixos, granotes i 
insectes, però també poden capturar petits 
mamífers i ocells.

En vol adopta la postura característica de 
les garses, amb el coll encongit formant 
una essa i les potes estirades sobresortint 
per darrere de la cua. 
En l’actualitat es troba amplament distri-
buït en multitud de zones humides d’Eu-
ropa, Àsia i Àfrica. Aquesta au migratòria 
però, no és molt nombrosa com a nidificant 
a casa nostra. En canvi, és força abundant 
durant l’hivern i els passos migratoris, 
quan molts exemplars del nord i centre 
d’Europa recalen al nostre territori en el 
seu camí cap al continent africà. La mi-
gració de tardor sol tenir lloc entre mitjans 
d’agost i principis de novembre, i les aus 
tornen de març a maig. 

Família: Ardèids  Espècie: Ardea cinerea
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El Salt de la Minyona, geologia i llegenda

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Contràriament al que hom pugui 
pensar d’entrada, avui no parla-
rem d’un salt d’aigua sinó d’un 

petit mirador osonenc situat dalt d’un 
cingle imponent de les Guilleries. El Salt 
de la Minyona és l’extrem meridional 
d’un penya-segat, anomenat Els Munts, 
que s’estén de sud a nord i que junta-
ment amb la serra de Masgrau separa els 
termes municipals de Vilanova de Sau a 
l’est i Tavèrnoles a l’oest.

Geològicament, fa uns 40 milions 
d’anys, durant l’eocè, l’actual plana de 
Vic es trobava submergida sota les ai-
gües d’un petit mar interior limitat al 
nord pels Pirineus, a l’est i al sud-est per 
la serralada Prelitoral, a l’oest pel massís 
Ibèric i obert a l’oceà Atlàntic per un es-
tret pas al nord-oest. L’acció erosiva de 
l’aigua sobre els estrats més solubles ori-
ginà, en assecar-se la conca, els cingles 
que avui coneixem tan característics 
d’Osona i els voltants del pantà de Sau. 
Un d’ells és el que dóna lloc a l’indret del 
Salt de la Minyona, elevant-se en més 
d’un centenar de metres de vertiginosa 
verticalitat des de la base de la cingle-
ra fins al petit altiplà de roca nua amb 
forma de proa de vaixell on es situa el 
mirador degudament protegit per una 
robusta barana metàl·lica a 832 metres 
d’altitud. Des d’aquí la panoràmica de 
gairebé 360 graus és impressionant: es 
veu una part del pantà de Sau, els cin-

gles de Cabrera, Aiats, Tavertet i el Far. 
Als nostres peus Vilanova de Sau i tota 
la seva vall, les Guilleries i en front el 
Montseny des del Turó de l’Home fins al 
Matagalls passant per Les Agudes.

De les fantàstiques vistes que s’abas-
ten des del mirador també se’n fa ressò 
l’obra de Jacint Verdaguer, originari del 
proper poble de Folgueroles, el qual hi 
va dedicar diversos escrits entre els 
quals en destaquen un poema de joven-
tut dedicat a la “nina del cingle”, així 
com un relat en el qual s’evoca la lle-
genda popular que s’atribueix al lloc. La 
protagonista de la llegenda no és altra 
que la minyona de la masia propera dels 
Munts, bona treballadora i devota, a la 
que durant la festa major amb el tragí 
dels preparatius de la festa grossa, se li 
feu tard i començà a escoltar les campa-
nes de l’església del poble del fons de la 
vall que tocaven a missa. Per no arribar 
tard a l’ofici religiós decidí saltar des de 
dalt de tot del cingle aconseguint aturar 
l’impacte amb el terra batent els braços 
i aterrant amb suavitat sobre la gespa 
del peu de la muntanya. Després de la 
missa, en tornà a la masia i explicar la 
seva història increïble alguns la cregue-
ren, però d’altres no. Tant és així que els 
ho volgué demostrar fent de nou el salt i 
sense que ningú aconseguís fer-la can-
viar d’intenció. Aquesta vegada, però, 
no va tenir tanta sort i res la va aturar 

abans d’estavellar-se contra el terra. Des 
de llavors aquest indret es coneix amb el 
nom del Salt de la Minyona i lògicament 
ningú més ha tornat a intentar el salt.

Una altra versió explica que la minyona 
s’anava a casar i feia tard, així que per 
escurçar el camí va demanar als àngels 
que l’entomessin quan es llencés al buit, 
i així ho van fer. Però un cop casada, la 
minyona va voler repetir l’experiència 
amb finalitats no tan clares, les males 
llengües parlen d’infidelitats. Els àngels 
aquell dia no la van salvar i l’accident va 
ser fatal.

L’accés al Salt de la Minyona és tan fàcil 
com ho és la seva espectacularitat. Si no 
tenim temps de seguir cap de les inte-
ressants rutes senderistes que hi passen 
a prop, podem accedir-hi còmodament 
en cotxe des de la carretera que va de 
Folgueroles a Vilanova de Sau agafant 
la pista que surt a l’esquerra immedia-
tament després de travesar el Pont del 
Vent. Aquí trobem un panell indicatiu 
del Cingle de la Minyona. Després d’uns 
sis quilòmetres de pista força pendent, 
mig asfaltada mig de terra, podrem dei-
xar el vehicle en un revolt pronunciat 
a l’esquerra just abans d’arribar a les 
instal·lacions de les antenes del cim dels 
Munts (864 m). Des d’aquí un curt sen-
der ens porta sense cap dificultat fins a 
la vertiginosa miranda.

Mirador del Salt de la Minyona
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En aquest número parlarem de la serralada més meridional del Prepirineu català, la serra del Montsec

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 30 de 
setembre, 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 
411 dedicat a l’art gòtic és Carles Costilludo Richard. A la pàgina 
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les 
respostes a les preguntes dels números anteriors.

1

2

1211 13

Solucions del Concursionisme 411: 1 Jaume el Just, 2 Contrafort, 3 Santa Maria del Mar, 4 Diafragma, 5 Martorell, 6 

Drassanes, 7 Apuntat, 8 Clau de volta, 9 Santes Creus, 10 Generalitat, 11 Gàrgola, 12 Vitrall, 13 Creuer, 14 Tortosa, 15 Llotja.

3

4

5

14

6

15

7

8

9

10

1. Riu pirinenc afluent del Segre que neix a la capçalera de la vall de Barravés 
(Vall d’Aran), i desemboca al Segre al terme de Corbins (Segrià). 

2. Sector oest de la serra del Montsec situat a la comarca aragonesa de la 
Ribagorça. El seu pic més alt és lo Graller de 1.329 metres.

3. Vila i municipi de la comarca de la Noguera que inclou l’entitat municipal 
de Fontllonga i Ametlla.

4.  Una part de la serra es dins d’aquesta comarca pirinenca que comprèn gran 
part de la plana de la conca del riu Noguera Pallaresa, el Flamisell i la plana 
de la Conca Dellà.

5. Vila de la comarca de la Noguera, que va ser un important nucli carlí. 

Actualment hi ha el Centre d’Observació de 
l’Univers, al Parc Astronòmic Montsec.

6. Sector central de la Serra, que separa la Conca 
de Tremp, al Pallars Jussà, de la vall d’Àger, a la 
Noguera. Està compresa entre els rius Noguera 
Pallaresa i la Ribagorçana.

7. Així s’anomena el sector est de la Serra del 
Montsec, entre la Noguera Pallaresa i la Serra de 
Comiols.

8. Part de la serra es troba dins d’aquesta 
comarca històricament anomenada Urgell 
Mitjà. 

9. Aquest impressionant pas o congost està 
format pel riu Noguera Pallaresa en travessar la 
serra del Montsec.

10. Vila de la comarca de la Noguera situada 
al vessant sud de la serra del Montsec de Meià. 
Base de partida per a l’escalada de la roca dels 
Arç, les cingleres de l’Escala del Pas Nou i les del 
Rocar i la cova de les Monges a Fabregada.

11. L’etimologia de Montsec prové d’aquesta 
paraula llatina que fa referència a la verticalitat 
del Montsec, traduint-se per muntanya 
seccionada o muntanya tallada.

12. Aquesta muntanya de 1.672 metres es troba 
entre els municipis de Vilanova de Meià  i Gavet 
de la Conca. El cim està inclòs al llistat dels 100 
cims de la FEEC.

13. Aquesta penya de 1.675 m d’altitud és el pic 
més alt del Montsec d’Ares.

14. El sector oest de la serra del Montsec es 
troba en una comarca aragonesa que sovint 
s’ha anomenat així quan ens referim a la part 
catalanoparlant de la comarca natural.

15. Aquest congost és un paratge extraordinari 
localitzat al límit entre l’Aragó i Catalunya. 
Està format pel riu Noguera Ribagorçana quan 
travessa la serra del Montsec.
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Les gorges i el santuari del Foix  

La vall del Soaso de Linás 
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- Horari: de 3 h 30 min  a 4 h
- Desnivell: 250 m
- Dificultat: algun tram descompost per despreniments a 

l’interior de les gorges
- Època: tot l’any, millor evitar els mesos d’estiu
- Cartografia: Font-Rubí Serra de la Llacuna, a Esc. 

1:20.000. Editorial Piolet
- Bibliografia: A peu per l’Alt Penedès de Joan Raventós 

Hill. Col·lecció Azimut núm. 61. Ed. Cossetània
- Accés: a Vilafranca del Penedès prenem la BP-2121 cap a 

Sant Martí Sarroca i la Llacuna. Passat Sant Martí Sarro-
ca a l’altura d’una benzinera deixem a l’esquerra la BP-
2122 cap a Torrelles de Foix i seguim per la BP-2121. 2,2 
quilòmetres enllà, després de deixar a mà dreta l’aïllada 
església de Santa Maria de Foix, prenem una pista asfal-
tada a mà esquerra que porta al veïnat de Cal Via. Allí 
hi ha rètols que prohibeixen seguir amb el vehicle. Com 
que fa de mal estacionar seguim 400 m pista enllà fins 
on bifurca una pista ascendent a mà dreta i estacionem.

- Descripció: les gorges del Foix són un dels espais més 
bonics, feréstecs i desconeguts de l’Alt Penedès. Se-
guim l’ampla i planera pista. Quan gira a l’esquerra per 

- Horari:  4 h a 4 h 30 min (2 h 30 min per la pujada i 1 h 
30 min per la baixada).

- Desnivell: 515 m.
- Dificultat:  excursió molt bonica apta per a nens a partir 

de 6-7 anys.
- Refugi: a la vall hi ha el refugi  lliure de Planas d’Abozo, 

inaugurat el 2018. 10 places en lliteres sense matalassos, 
bancs, taula,  llar de foc i aigua en cisterna.

- Època: de maig a novembre. Especialment bonica a la 
tardor.

- Cartografia: Valle de Tena a Esc. 1:25.000. Editorial 
Alpina.

- Bibliografia: Valle de Ordesa Bujaruelo de Marta 
Montmany. Col·lecció Los Caminos de Alba, 
d’excursions amb nens. Ed Alpina

- Accés: seguim la N-260 o Eje Pirenaico, en direcció 
la vall d’Ordesa. Passat Broto enfilem la N-260 cap al 
coll de Cotefablo i Biescas. A 8,2 km de Broto, passats  
Fragen i Viu, veiem el poble de Linás de Broto, passat un 
pont sobre el riu Sorrosal hi ha un estacionament.

- Descripció: la desconeguda i preciosa vall del riu 
Sorrosal té nom propi i és el de Soaso de Linàs. La 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



pujarem per l’antic camí deixant el 
riu a l’esquerra i la baixarem per una 
moderna pista pel vessant oposat. 
Sortim de 1.230 m, remuntant la vall 
pel seu marge dret orogràfic. El camí 
és empedrat, una passera de formigó 
passa sobre el barranc de Toronzué. 
El camí s’estreny i comencen a 
aparèixer murs coberts de molsa. 
Als 40 minuts un trencall assenyala 
el Puente Sarecho únic punt on 
podem canviar de vessant distant 
pocs minuts. Quan s’acaba el tram de 
finques, la vall s’eixampla i divisem 
a la seva capçalera la imponent Peña 
Otal de 2.709 m. Passem a tocar 
de riu, per seguidament tornar a 
guanyar altura deixant a mà esquerra 
alguns salts d’aigua. Arribem al 
pont d’A Pasata,(1 h 20 min), d’aire 
medieval que domina un bonic salt 
d’aigua. El camí empedrat s’enfila 
de valent i en un revolt un rètol 
ens indica una cascada. Hi anem i 
veiem que fa forma de cua de cavall 

m, destinat a aquells qui vulguin 
afrontar les ascensions al Tendeñera 
i a la Peña Otal. Perdem altura per la 
pista i passem per la font del Furco. 
Cap al final podem abandonar la pista 
prenent a la dreta un trencall que 
baixa directament al pont. Si no el 
prenem la pista arriba a la carretera a 
uns 800m del pont.

també la lletja urbanització. Baixem a 
visitar la cova on es va trobar la talla 
de la verge. Sortim del santuari per 
un corriol cap a l’est que, cingle enllà, 
perd ràpidament altura i enllaça amb 
la pista malmesa seguim a l’esquerra. 
Més enllà trenca a mà esquerra i final-
ment a mà dreta per fer cap a la masia 
de les Valls del Foix, creua el riu on hi 
ha un antic trull d’oli i ens retorna al 
punt d’inici.

que travessem. La vall s’eixampla 
i avancem  sobre el seu llit de roca 
llisa sense camí. Trobem a mà es-
querra els Molinots de Baix a 485 m   
(1 h 30min).  Són dos antics molins 
esglaonats. Per un camí evident 
abandonem la llera del riu i guan-
yem en pocs minuts una pista que 
prenem  cap a l’esquerra en pujada. 
Passem per les runes de Can Bosc de 
Baix i les de ca l’Isidre. Davant nos-
tre distingim el santuari 
del Foix ben encinglerat. 
La pista fa un gir marcat 
a tocar d’una gran pro-
pietat privada i revolta 
una vinya on podem fer 
drecera. Arribem sense 
més complicacions al 
Santuari de la Mare 
de Déu del Foix penjat 
a 659 m ( 2h 45 min). 
Les vistes dominen tot 
l’Alt Penedès, la vall i 
les gorges del Foix però 
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La vall del Soaso de Linás 

RESSENYES

travessar el riu Foix prenem a la dreta  
un camí que voreja una gran vinya 
(marques blanques i verdes). A mà es-
querra domina la vinya el mas de las 
Valls del Foix i sobre seu el Tossal del 
Foix. Davant nostre sobre el cingle de 
Cal Magí distingim l’horrorosa urba-
nització de la Plana de les Torres. Al 
final de la vinya deixem el camí que 
esdevé un senderó. Passem a tocar 
de les restes d’un gran molí fariner. 
A l’esquerra distingim ja el santuari 
del Foix. Finalment la vall s’estreny i 
comencen les gorges. Tenim el riu a 
l’esquerra. El camí va guanyant alça-
da, i canvia de vessant. Deixem a la 
dreta una presa i passem a tocar del 
cingle. Sobre nostre un  tros de cingle 
desprès conforma una bonica agulla 
de roca. Més endavant passem sota 
les balmes a peu de cingle al punt on 
la gorja és més estreta. Fem cap al 
bonic salt del Tronc. Tornem a tenir 
el riu a l’esquerra fins que arribem a 
una tercera presa, alta de 6 o 7 metres 

Cal Via

Font-Rubí

Gorges del Foix

Nord 

Nord 

lliscant per un pendent que ve de 
molt amunt. Camí amunt la tornem a 
veure i finalment en un tercer punt de 
contacte abandonem definitivament 
el camí que seguíem. Cal estar atents 
perquè al gorg que es forma al peu 
d’aquest salt superior arrenca un 
camí que traça una gran diagonal 
ascendent per uns pendents coberts 
de falgueres. Pugem amb força cap al 
nord-oest encarant ara el pic 
del Tendeñera de 2.853 m. De 
fet, el camí puja al refugi  de 
la Faja que distingim des de 
lluny per la seva teulada de 
xapa verda. Hi arribem a les 
2 h 30 min de camí. És una 
cabana neta amb llar de foc 
que utilitzen els pastors de 
la zona, accessible per una 
bona pista. Emprenem la 
baixada per aquesta pista. En 
un marcat revolt se’ns apareix 
el flamant nou refugi lliure 
de Planas d’Abozo a 1.630 

Vall de Soaso de Linás

Santuari
del Foix

La plana de 
les Torres

Tendeñera 2.853 m
Peña de Otal 2.709 m

Refugi Planas 
d’Abozo

Refugi 
la Faja
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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....



Ja teniu 
disponible el 
Calendari 

2020

Per només

9€

Entrega als socis i subscriptors al núm. 412 (set-oct 2019) de la 

revista Excursionisme i disponible a llibreries i a les entitats de la UEC


