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Alfara de Carles
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· Comarca: Anoia
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· 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
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www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
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  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca
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editorial

El petit miracle d’una revista 
d’excursionisme en paper

La lectura segueix sent per al petit grup que creem cada dos mesos un número de la revista Excursionisme, un gran 

plaer i una forma de culturització imprescindible. Per aquests motius, amb el nostre esforç constant, la col·laboració 

altruista d’una munió d’articulistes al llarg dels anys i el suport de la UEC com a institució mare de la publicació i 

l’ajuda d’altres institucions, creiem que té un gran sentit la continuïtat d’aquesta capçalera, de les poques que a 

Catalunya, encara que amb un abast modest, s’ocupen específicament d’aquesta activitat tan arrelada a la societat 

catalana com és l’excursionisme, en tots els seus vessants. Només cal pensar en l’any considerat fundacional 

d’aquest moviment, 1876, per a fer-se una idea de la importància de l’excursionisme en el desenvolupament cultural 

i associatiu de Catalunya en els darrers 150 anys.

Actualment les tres revistes periòdiques en català de més gran tiratge que tracten específicament la temàtica 

excursionista són Vèrtex, publicada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya; Muntanya, del Centre 

Excursionista de Catalunya i Excursionisme, de la Unió Excursionista de Catalunya. Cal no oblidar però la munió de 

butlletins i revistes de menor abast elaborades pels centenars de centres excursionistes que hi ha al país. Es tracta 

d’un capital cultural enorme que d’una manera o una altra pensem que es bo conservar. Però la vida, d’aquestes 

publicacions està subjecte a moltes incerteses: recursos econòmics, continuïtat dels equips de treball, disponibilitat 

d’articles i, sobretot, nombre de lectors. Un dels pilars de l’excursionisme català i del muntanyisme mundial ha 

estat el relat de les experiències viscudes a muntanya i l’anàlisi i la descripció de tots aquells aspectes que d’una 

forma directa o indirecta estan vinculats a aquelles activitats. L’excursionista, en sentit ampli, pot escriure, entre una 

gran varietat d’opcions fent ressenyes d’excursions, ascensions o viatges; monografies geogràfiques o històriques; 

anàlisis de temes d’actualitat; etc.

Des d’aquest primer número de l’any 2020 volem convidar-vos, una vegada més, a que feu servir les pàgines 

d’aquesta revista per a expressar lliurement tot allò que la muntanya us suggereixi i vulgueu compartir, amb els 

socis de la UEC i amb la comunitat de lectors d’Excursionisme, en general.

Us desitgem un molt feliç any 2020, ple de temps per llegir i escriure.

*Avantatges pels socis 

de la UEC

Xalet UEC La Molina
Pensió completa: 38,80€

Mitja pensió: 29,70€ 

10% de descompte al forfet 
amb la targeta de la FEEC a 

La Molina-Coll de Pal

10% de descompte al forfet 
amb la targeta de la FEEC a 
Font Romeu i Cambre d’Aze
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Viladrau, paradís del 
Montseny, terra de fonts, 
llegenda i història

Us proposo una excursió per aquest bonic poble septentrional del Montseny, on hi ha 

identificades dos centenars de fonts. Una caminada per gaudir d’una natura esplendorosa, 

d’aigua freda i abundant, plena d’història i llegendes.

Text i fotografies d’Oscar Farrerons i Vidal

Iniciem l’excursió a la plaça Major, de 
forma triangular, que és el centre neu-
ràlgic del poble on conflueixen els car-

rers Pare Claret (antigament anomenat de 
Vic), Arbúcies (actualment per a vianants 
i que era l’inici del camí que portava a 
aquesta vila selvatana) i de Sant Marçal 
(que conduïa a l’ermita homònima). En 
l’esmentada plaça s’hi duen a terme els 
principals actes socials de la vila, com 
els tradicionals balls de la Contradansa 

(d’origen anglès), el Ball Cerdà (el més an-
tic de tots) i el Ball del Ciri (molt arrelat 
a la història del poble). Pugem pel carrer 
Arbúcies fins creuar amb el passeig de la 
Pietat, aquí mateix hi ha la font Jacinta.

Font Jacinta

Senzilla font sorprenentment descone-
guda malgrat la seva estratègica situ-
ació. Rep el nom de la senyora Jacinta, 

esposa del mecenes que la va fer edi-
ficar al 1968. Substitueix una antiga 
font anomenada de Can Gangic, situ-
ada pràcticament al davant. La font té 
el mèrit de resoldre urbanísticament 
una trobada difícil de carrers, en re-
tirar-se lleugerament i crear un petit 
espai semicircular. El desnivell entre 
les dues voreres se soluciona mitjan-
çant sis esglaons que giren al voltant 
d’aquest espai. És coronada per una 

Font de Cassola (Foto O. Farrerons) 
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capelleta de granit on antigament hi 
havia un sant Jordi. 

Prosseguim pel carrer Arbúcies i a la can-
tonada amb el passeig Marcos Redondo 
trobarem la font de la Valls. Marcos Re-
dondo (1893-1976) fou un reconegut ba-
ríton que estiuejà a Viladrau des de 1927, 
primer a Ca la Rita, i després a la torre de 
l’avinguda que porta el seu nom.

Font de la Valls

Font aixecada en motiu del 47è Aplec 
de Matagalls al 1996. Erròniament 
anomenada a vegades font del Sot de 
les Valls, ja que en realitat el nom no 
prové de cap vall, sinó de la senyora 
Valls, propietària del sot del qual pro-
cedeix l’aigua. Aquesta font enclota-
da raja des d’una antiga mina on feia 
temps arribava l’aigua directa a les ca-
ses del voltant. Davant del banc hi ha 
una placa amb un poema de Ramon 
Pagès i Pla.

Continuem caminant pel carrer Arbúcies. 
A l’alçada del número 33 trobarem un bo-
nic pla de verd herbam amb font.

Font de l’Alzina

Al bell mig del pla hi ha un roure plan-
tat per la Festa de la Pau l’any 2010; 
l’acompanya un faig al costat. Des 
d’aquí hi ha una bona vista de la vall 
del Prat de l’Orella al nord, fins als Pre-
pirineus. Cal davallar tres graons fins a 
una plataforma inferior on a sota d’una 
ben formada alzina hi ha aquesta font 
d’aigua fresca. La font no té cap pedró 
identificador ni placa amb cap mena de 
dedicatòria.

Al final del carrer Arbúcies trobem el 
cementiri de Viladrau. Aquí nosaltres 
agafem el caminoi terrer que s’enfila per 
la nostra dreta. Es tracta d’un bonic camí 
d’uns 500 m amb alzines, castanyers i gi-
nesta, i que al final entra en una avetosa 
ben fosca. Encara es poden veure els ban-
cals on antigament hi havia plantacions. 

Font del Perdigot

Som a un sot molt humit. Un sot amb 
orientació nord, on històricament hi 
ha hagut mines d’aigua captades cap al 
poble, com les que han donat lloc a la 

font de la Valls que abans hem vist a la 
zona urbana. Aquí mateix passem per 
davant d’una d’aquestes mines, l’antiga 
font del Perdigot.

Caminem per les feixes superiors. Pràcti-
cament no queda res de l’antiga masove-
ria de Cal Mostatxo del Bac. Continuem 
passant per diverses mines d’aigua. Fem 
300 m més i arribarem a una nova font.

Font de Cal Tatxo

Reconstruïda al 2019, amb un bon mu-
ram de pedra, i un banc de granit ben 
tallat al seu costat. El nom de la font 
és una referència a l’antic mas de Cal 
Mostatxo. Uns alts verns li donen om-
bra permanent.

La pista terrera descendeix paral·lela al 
sot, fins que prenem una altra a la dre-
ta que ascendeix per la peça de terra de 
la Pubilla. Caminal preciós que permet 
veure la carretera d’Espinelves al fons, als 
nostres peus. Quan som quasi bé a dalt, 
podem desviar-nos provisionalment per 
la fondalada per veure una de les més 
amagades fonts de Viladrau.

Font de Cassola

Situada en un dels afraus que conflu-
eixen al sot dels Igols, una mica per so-

bre de la darrera corba de la carretera 
abans d’arribar al coll de Gomara. Hi 
ha un dipòsit i la font està entubada 
fins un mas proper, però tot i així raja 
aigua del broc.

Tornem amunt, veiem la carretera de 
Sant Marçal, però tresquem per un viaró 
dins de l’aveteda fins al coll de Gomara. 
Creuem la carretera i prenem el camí que 
s’endinsa entre els avets cap a la granja 
d’en Pic. Quan portem caminats uns prop 
de 60 m ens desviem pel corriol que baixa 
fins al torrent. 

Font de Gomara

El corriol descendeix entre esbarzers i 
ortigues més altes que nosaltres. Des-
prés de passar sota la línia elèctrica i 
travessar el sot, podem fruir d’aquesta 
font que els amics de l’Aplec de Mata-
galls al 1991 van dedicar al doctor An-
toni Ariet i Berberís (1872-1951), alcal-
de de Viladrau durant 14 anys i metge 
del poble durant 55; autor de l’obra 
Topografia mèdica de Viladrau, premi-
ada el 1915 per la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona. Al pedró de la 
font hi ha escrit un poema de Francesc 
de Febrer.

Un cop desfet el corriol, persistim direcció 
sud i arribem a la granja d’en Pic. Aquí el 

Font de Gomara (Foto A. Corella)
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camí queda tallat per l’entrada de la gran-
ja i es bifurca a banda i banda. Nosaltres 
girarem cap a la dreta, que ens portarà 
en 300 m a la carretera de l’Aigua, l’en-
vasadora d’“Aigua de Viladrau”. Creuem 
la carretera i a l’altre costat s’inicia un ti-
rany que s’endinsa al bosc en direcció sud, 
Travessant una preciosa castanyera, amb 
alguns exemplars centenaris, i arribem a 
la pista de Vilarmau. Fem via en direcció 
llevant per la pista i en 100 m passem per 
mas Pujolar, un antic mas reconvertit ara 
en casa de colònies. A prop hi havia l’an-
tiga font del Faig, ara perduda. Poc més 
de 100 m després del Pujolar en direcció a 
Vilarmau, cal agafar un corriol que trenca 
a l’esquerre i baixa a les feixes inferiors. 
Aquest viarany ressegueix de forma paral-
lela el camí de Vilarmau fins a arribar a 
l’entrada mateixa del mas. Abans ens hau-
rem trobat amb la font de Vilarmau.

Font de Vilarmau

Font que fou renovada totalment l’any 
2009, guanyant en presència pètria pel 
gran mur frontal i els dos laterals que 
s’obren i contenen un banc a banda i 
banda. En la renovació, però, es va per-
dre la frugalitat de la font i ara raja a 
voluntat del qui controla l’aixeta.

I finalment arribem a Vilarmau, magní-
fica masia de finals de segle XVIII, ara 
habilitada com a residència de turisme 
rural, rodejada de deliciosos jardins i 
gespa ben cuidada. Ara toca pujar, anem 
pel caminoi que ascendeix cap al sud. A 

200 m trobem una desviació que nosal-
tres prenem a l’esquerra, fins arribar al 
pla dels Tions. 
Continuant camí amunt arribem al turó 
de Vilarmau (1075 m) coronat per una fa-
mosa torre. Diuen que des d’on es pot sen-
tir set campanars s’hi amaga un tresor, i 
això passa aquí... La Torre de Vilarmau, 
datada inicialment al segle XII, fou arran-
jada al XIX per formar part de la xarxa 
catalana de telegrafia òptica militar, ide-
ada per facilitar la comunicació i poder 
combatre més eficaçment els rebels car-
lins. Baixem del turó i prenem la pista a 

l’oest fins al pla de Palomeres, una cruïlla 
de quatre camins on s’han trobat restes 
d’eines de sílex d’èpoques prehistòriques. 
Continuem pel camí de l’oest, i quan ve-
iem a la nostra dreta un caminoi que s’en-
dinsa a la fageda hi entrem, fins al sot.

Font de Palomeres

A l’estiu 2019 s’ha recuperat aquesta 
font, que havia estat molts anys perdu-
da. La tala de la fageda de l’any ante-
rior ha permès trobar la deu original 
d’aigua que ara torna a brollar abun-
dant, i és oferta als excursionistes per 
una teula.

De tornada, continuem direcció oest fins 
que arribem a una petita planúria Aquí 
pujarem per la pista de desembosc fins 
que a l’ombra d’un boix trobem un rocam 
d’on brolla aigua.

Font del Roure

Es tracta d’un biot, una font natural, 
on podem veure com l’aigua aflora de 
l’esquei. Ens trobem sota el turó de Tre-
moleda. Segons els antics llibres i guies, 
la font subministrava aigua a una bas-
sa del mateix nom, avui perduda. Prop 
podem trobar algun roure martinenc, 
formant boscos mixtes d’alzines i rou-
res, potser descendents del gran roure 
que va batejar la font.

Viladrau, paradís del Montseny, terra de fonts, llegenda i història

Font de Vilarmau (Foto A. Corella)

Font del Vern (Foto O. Farrerons)
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Prosseguim per la pista principal, que ara 
comença a descendir suaument en direc-
ció nord. Travessem un bosc mixt, a més 
de roures i alzines hi habiten castanyers, 
suros, faigs i avets de Douglas. La pista 
transcorre circumval·lant Puig Sasucre, 
quan creuem un dels sots trobem una bas-
sa llarga, alimentada per la font del Vern.

Font del Vern

L’aigua raja de la soca d’un vern, i es 
canalitzada amb un broc de ferro en-
castat a una pedra que a vegades esta 
brut i cal desembossar. El vern, que és 
un arbre caducifoli present a gran part 
d’Europa, a vegades també és conegut 
amb el nom de lladern o morera borda.

Continuant la pista tornem al camí de 
Vilarmau, però tot just uns metres més 
enllà del Pujolar. Reprenem la caminada 
a ponent sense arribar a coll de Can Gau-
denci. Quan arribem a la tanca de la casa 
del costat del coll, hem d’agafar el corriol 
que va pels castanyers del Martí. Aquest 
corriol creua la carretera de Sant Marçal i 
en poc més de 200 m podem iniciar el sen-
der senyalitzat SL-C81 “Castanyer de les 
Nou Branques” que ens porta a les fonts 
del Ferro i del Noi Gran.  

Font del Ferro

Font d’aigua ferruginosa, les pedres 
dels voltants es cobreixen d’un rovellat 
rogenc. La tradició popular la fa bona 
per a la vista. La llegenda diu que el 
ferro el recull de les arrels de l’ “herba 
del ferro”. Aquesta herba és l’única 
planta capaç de tallar el ferro i només 
la coneixen els pigots. La manera 
d’aconseguir-la és tapant amb una 
xarxa metàl·lica el forat del niu del 
pigot, aleshores l’ocell anirà a recollir-
ne per tallar la xarxa i, quan la deixi 
caure, serà el moment de recollir-la 
i guardar-la, ja que si toca al terra, 
l’home no podrà tornar a reconèixer-
la. Un pedró, amb una poesia de Maria 
Antònia Salvà, parla de la flor.

Font del Noi Gran

Bosquerola i ombrívola és situada en 
un paratge molt agradable ideal per 
una excursió. Diu una llegenda que 
hi havia una vegada un nen petit que 
no tenia força i sempre estava malalt. 

Un any en què hi va haver una gran 
sequera els nois del poble anaven a 
la font a buscar aigua, però a ell no 
li deixaven anar a causa de la seva 
salut. Ell, entristit per no poder ajudar 
els altres nens, va començar anar 
d’amagat de nit a buscar aigua, i cada 
cop que en baixava una garrafa, en feia 
un glop. Fins que es va convertir en un 
noi gran i fort que proveïa d’aigua tot 
el poble. I des d’aquell moment tothom 
l’anomena font del Noi Gran. Al pedró 
hi ha una poesia de Carles Riba.

Després d’aquestes dues fonts, hem de 
seguir sender avall fins a trobar el camí 
del veïnat de les Paitides. Ens desviarem 
a la dreta cap a la font de les Paitides, per 
a molts excursionistes aquesta és la deu 
d’aigua més bona de totes les del Mont-
seny. 

Font de les Paitides

De doll abundant, independent del 
temps que faci. Donen nom a aques-
ta font les fades o dones d’aigua, “les 
paitides”, éssers màgics arrelats a les 
llegendes populars que el poeta Jaume 
Bofill i Mates els posa nom en un excels 
sonet, que podeu llegir gravat al gran 
pedró de la font.

Continuem baixant pel SL-C81 fins a ar-
ribar a una cruïlla molt aguda de carrers, 

en una zona de grans torres enjardinades.
Cap a l’est iniciem el passeig de Ramon 
Bofill, que ens mena directe cap al centre 
del poble. Primer creuem el sot de Can 
Rosell, on hi havia una bonica font que va 
ser arrabassada amb els aiguats d’octubre 
2018. Continuem pel carrer Torreventosa 
fins a la plaça del Doctor Carulla i la plaça 
Major, punt final de la nostra passejada.

Podeu veure les 
coordenades GPS i més 
informació al plànol de 
googlemaps “Fonts del 
Montseny”.

Recorregut: 9,6Km (circular)

Dificultat: baixa en general

Desnivell acumulat: 255m

Font del Noi Gran (Foto A. Corella)
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Del Maestrat aragonès al 
Baix Ebre 

7 dies amb BTT per 
paratges indòmits

Aquesta ruta, realitzada amb bicicleta de muntanya equipada amb sàrries i amb plena 

autosuficiència, travessa territoris de l’Aragó, Catalunya i el País Valencià; transcorre per un 

terreny eminentment muntanyós, amb desnivells importants, de vegades força feixucs; a 

través de paisatges intricats bellíssims, on la presència omnímode de la pedra contrasta amb 

diversitat de tons verds. Espais de solitud i silenci en els quals els pobles conserven la bellesa 

de la primitiva arquitectura. Un territori per trepitjar, veure i gaudir sense presses.

Text i fotografies de Joan Guasch
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Jornada 1: d’Alcorisa a 
Cuevas de Cañart 

Arribem a Alcorisa una mica abans de la 
1 del migdia, des de Reus amb l’autocar 
que va fins a Terol. Després desembol-
callar i muntar les bicis, sortim del po-
ble per la N-211 en direcció a Terol. A 1 
km hi ha una àrea d’esbarjo amb taules 
i font, ens hi aturem per dinar. Poc més 
enllà prenem a l’esquerra la carretera en 
direcció a Berge i Molinos.
 
En arribar a Molinos impressiona la pro-
funda esquerda que produeix un barranc 
que divideix el poble. Compta amb edi-
ficis històrics entre els quals l’església 

de la Mare de Déu de les Neus, del segle 
XV. Després de vagarejar una mica per 
Molinos i fer fotos del casc urbà, de l’es-
glésia, dels porxos de la plaça, per pista 
asfaltada anem a les famoses Grutes de 
Cristall. Allà hi ha un gran aparcament 
i un edifici amb bar-restaurant que tro-
bem tancat. Un cartell ens indica l’horari 
d’obertura de les coves, de 4 a 6 de la tar-
da i el preu són 7 euros. 

Decidim esperar-nos per a visitar-les, ja 
que som aquí. Es fan les 4 i no ve ningú. 
Ens esperem fins a les 4 i 10; no ve ningú 

i decidim continuar la ruta. Quanta in-
formalitat hi ha pel món! Comentem. 

Prenem una pista que arrenca en direcció 
NE just abans d’entrar als aparcaments 
de les coves. Després de 2 km, o més, la 
pista fa una S; per la dreta se n’ajunta una 
altra per la que tirem, ara anem en di-
recció contrària, SO. Pedalem pels lloms 
de les muntanyes amb escassa vegetació: 
matolls i garrics, algun pi. El GR 8.1, 
tram entre Molinos i Cuevas de Cañart, 
creua la pista. Des d’aquí s’albiren bona 
part dels territoris pels quals passarem 
durant els propers dies: cap al sud es 
distingeix el tall que produeix el congost 
del riu Guadalop, la característica forma 
aplanada de la mola Monchén sobresurt 
a la llunyania. Més lluny encara s’afi-
guren, em sembla, les muntanyes de la 
zona del Penyagolosa. A llevant queda el 
massís del Port. Cap al SO veiem algunes 
muntanyes amb restes de neu, ha de ser 
la serra de Gúdar o la de Javalambre. 

Després d’uns quants km rodant pels 
alts, passada la lloma de la Laguna, pre-
nem una pista encarada al S i, posteri-
orment, una altra al NE tot seguint el 
barranc del Cabezuelo. Passem pel Salto 
de San Juan, on hi ha algunes tombes an-
tropomorfes excavades a la roca. El lloc 
és un balç imponent pel qual es precipita 
l’aigua del barranc, també és un mirador 
majestuós elevat sobre Cuevas de Cañart. 
Aquest poble està situat al vessant S d’un 
promontori, en una conca al nord de la 
serra de la Garrucha, en la qual es forma 
el barranc de l’Estrecho que aboca les ai-
gües al riu Guadalop. 

Un fort descens ens porta al poble, que 
és més gran del que es veu des de dalt, 
des del Salto, ja que està encarat al sud i 
en pendent; des del nord només es veu la 
zona més elevada i el campanar. Cuevas 
de Cañart atresora un important llegat 
històric com l’església parroquial de Sant 
Pau, algunes cases palatines i diversos 
convents. L’antic convent de monjos Ser-
vites, en ruïnes, és una joia que caldria 
protegir per reduir-ne el deteriorament, 
tot i que la gent del poble ens diuen que 
sempre l’han vist igual. 

A la part baixa del poble, a la pista que 
va a Eljuve, hi ha una àrea d’esbarjo amb 
font i taules. A prop es troba la zona es-
portiva, és el lloc escaient per acampar.

Miravete de la Sierra
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Jornada 2: de Cuevas 
de Cañart a Montoro de 
Mezquita 

De Cuevas de Cañart ens n’anem per una 
pista en direcció a llevant havent passat 
el Portal de Març; és l’antiga entrada al 
poble per la part sud i l’únic vestigi de la 
muralla que l’envoltava. Davallem vers 
l’Estrecho, gairebé una esquerda entre ro-
ques, a la serra de la Garrucha. La pista i 
el barranc homònim comparteixen el bell 
indret. Anem descendint cap al sud-est 
fins a trobar la carretera per la qual se-
guim costa amunt, en direcció oest, cap 
a Ladruñán. Tenim bones vistes del ves-
sant sud de la rocosa i encrestada serra de 
la Garrucha, amb els punts més alts: El 
Cuchillo i Los Morrones. A la dreta queda 
el llogaret de Crespol. 

Sense entrar a Ladruñán prenem una pis-
ta que baixa al S en direcció a l’Algecira. 
Abans d’arribar a aquest llogaret en pre-
nem una altra que deriva a la dreta cap a 
ponent. Anem flanquejant la vall del riu 
Guadalop tot guanyant alçada pel vessant 
S de la serra de la Garrucha. El paisatge 
és extens, salvatge, intricat, magnífic. 
Passem pel mas de La Tejería i, a peu, 
anem fins al refugi El Higueral, construït 
i abandonat; el trobem més o menys tal 
com estava fa uns anys quan vaig recórrer 
el GR 8. Té un gran dormitori amb lliteres 
i matalassos en força bon estat, una instal-
lació elèctrica proveïda de bateries de 12 
V, podrides, dins d’un bagul a l’habitació, 
les quals devien formar part d’una instal-
lació solar. A baix hi ha la cuina -sense 
aigua- i el menjador. Serveis i dutxes es 
troben en un departament separat de 
l’edifici principal, però no hi ha aigua. Se-
guim ascendint en direcció oest, passem 
vora el mas de La Torrecilla, hi ha una 
font en una corba de la pista. Enllacem 
diverses pistes per anar a trobar el camí 
del Raspador. El recorregut ofereix su-
blims panoràmiques de l’enrevessada vall 
del riu Guadalop. A prop del mas del Na-
varro, els antics bancals em recorden que 
per allí vaig passar durant el GR 8. Al coll 
que es veu comença una forta baixada cap 
al riu; allí un indicador del Centre BTT 
Maestrazgo ens avisa de que el descens és 
perillós, així que, veient el mal estat de la 
pista, davallem a peu. 

Tot planejant cap a l’oest travessem el riu 
Guadalop pel bonic Pont del Vado, cons-

Del Maestrat aragonès al Baix Ebre. 7 dies amb BTT per paratges indòmits

Molinos. Una profunda esquerda que produeix un barranc divideix el poble

Cuevas de Cañart des del mirador del Salto de San Juan
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truït el 1518. Seguim per la pista, corba en 
forta pujada. El lloc és un racó laberíntic 
de penya-segats calcaris on conflueixen 
el riu Guadalop i el riu Pitarque. Aquí 
abandonem provisionalment el Guadalop 
i seguim en direcció sud per la vall del riu 
Pitarque. Per l’esquerra, sud-est, s’ajun-
ta el riu Cañada. Després de travessar el 
riu Pitarque per un pontet, la pista, en 
forta pujada, ens condueix a la carretera 
A-1.702, per la qual seguim cap a la dreta, 
costa amunt, fins al coll de Casa Mazue-
los, on trobem el mirador dels Órganos de 
Montoro. Són unes espectaculars forma-
cions de litologia calcària; els estrats ver-
ticals, amb imaginació, s’eleven com tubs 
d’orgue des de la vall del riu Guadalop. 

Un continu descens per la carretera en di-
recció nord-oest ens porta de nou a la vora 
del Guadalop, que travessem per un pont. 
Més enllà del qual prenem l’estreta carre-
tereta ET-8.041, que segueix cap a ponent 
el curs d’aquest riu. Després de l’estret de 
Las Tajadas ja veiem el poble de Montoro 
de Mezquita, un lloc petit envoltat d’un 
grandiós paratge d’afilades parets de roca. 
Acampem en una àrea d’esbarjo que hi ha 
al final del carrer principal. És un bon mi-
rador de l’estret i dels cingles de Valloré.

Jornada 3: de Montoro de 
Mezquita a Villarroya de 
los Pinares 

Un panell ens informa de dues curtes 
excursions a peu. Una és ascendir al 
mirador de Valloré, situat a la part alta 
dels penyals, per un sender equipat amb 
sirgues i graons de ferro; l’altra és fer un 
recorregut per les passarel·les de Valloré, 
a baix, per la vora del riu Guadalop, a la 
zona de l’estret de Valloré. Ens decantem 
per aquesta opció ja que no tenim calçat 
idoni per caminar per roques. L’estret de 
Valloré és doble; passa per un primer es-
tret i després s’obre en dos tàlvegs, el de 
Valloré i el de Vallorelico, més enllà hi 
ha un segon estret (molt més estret) que 
encara no està equipat amb passarel·les i, 
per tant, en arribar-hi ens cal tornar enre-
re. Tot just d’aquí a unes hores passarem 
per l’altre costat, però hem de remuntar la 
muntanya i tornar a davallar.

De Montoro de Mezquita continuem la 
nostra ruta per una pista que puja fort 
en direcció sud cap al cingle de Peñaro-
ya. Paisatge rocallós, amb Montoro de 

Mezquita a baix, isolat. Més amunt tra-
vessem una coma amb camps agrícoles 
i continuem ascendint fins als 1.500 m. 
S’intueix a l’esquerra, al sud, la vall del 
riu Pitarque. Durant un moment es veu 
la sinuosa pista asfaltada que baixa des 
del port de San Cristóbal cap al poble de 
Pitarque, per allí passarem demà. Cruïlla 
de pistes, girem a la dreta -camí de Las 
Coronas- pel qual, en direcció nord, dava-
llem altre cop fins al riu Guadalop. Som 
a la Valloretica, a cara oest de l’estret de 
Valloré. El paisatge és realment inhòspit. 
Riu aigües amunt, travessem l’estret de 
la Boca del Infierno i, tot seguit, atenyem 

a la carretera A-2.403. La seguim cap a 
l’esquerra tot passant per la vora d’una 
antiga mina de carbó -paisatge negrós- i 
a prop d’una central tèrmica abandonada. 
Al migdia arribem a Aliaga. Aquest poble 
va ser més important quan funcionaven la 
mina i la central tèrmica; tot i això aquí hi 
ha de tot: supermercat, benzinera, fleca, 
hotel... Donem un volt pels seus carrers i 
ens apropem a les restes de la muralla de 
l’antic castell. Havent dinat prenem una 
carretera que segueix el curs del Guada-
lop cap al sud. Passem per Miravete de la 
Sierra, el seu casc urbà és un dels millors 
exemples d’arquitectura medieval del 

Cuevas de Cañart. Antic convent de monjos Servites

Vall del riu Guadalop a la zona de l’Algecira
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Maestrat aragonès. La façana de l’ajunta-
ment delimitada per un porxo format per 
arcs rebaixats, disposat en angle recte, 
que serveix de nexe entre l’ajuntament i 
l’església parroquial, és un dels llocs més 
pintorescos. 

Uns quants quilòmetres més i arribem a 
Villarroya de los Pinares, final de l’eta-
pa d’avui. És un poble petit, però té una 
botiga, “La Tienda”. Va ser declarat Con-
junt Històric-Artístic el 1982 per la seva 
monumentalitat i estat de conservació. 
Els principals elements arquitectònics es 
troben al voltant del carrer Major i de la 
plaça Major. Passem la nit acampats a la 
pista d’esports que hi ha un cop travessat 
el pont del riu Guadalop cap a l’esquerra, 
on es troba primer una àrea d’esbarjo amb 
taules, fogons i font.

Jornada 4: de Villarroya de 
los Pinares a Cañada de 
Betanduz 

De Villarroya de los Pinares ens en anem 
inicialment per la carretera A-226 en di-
recció a Fortanete, però al poc de sortir 
del poble prenem una pista a l’esquerra, 
primer encarada al NE i després al NO, 
que comunica Villaroya de los Pinares 
amb Aliaga. Camps de conreu i de pas-
tures limitats per crestes rocalloses se 

succeeixen durant aquest tram. A menys 
de 3 km d’Aliaga enllacem amb la pista 
asfaltada que enllaça aquest poble amb 
Pitarque, la seguim cap a la dreta en forta 
pujada, de fins al 14% en un bon tram, el 
que ens obliga a ascendir a peu empenyent 
les bicicletes fins als alts de la serra, que 
són suaument ondulats, amb pastures 

i bosc. Passem pel port de San Cristóbal 
(1.498 m), el vàrem veure ahir des de la 
pista per la qual ens en vam anar de Mon-
toro de Mezquita. Poc després d’iniciar la 
baixada cap a Pitarque veiem l’indicador 
del mirador de la Sarteneja, s’hi va per 
una pista que deriva a la dreta, SE, en bai-
xada. Decidim anar-hi, ja que som aquí. 
El mirador està situat dalt d’un altíssim 
espadat. Hi ha bancs per poder seure plà-
cidament tot contemplant una esbalaïdo-
ra panoràmica amb el poble de Pitarque, 
petitó, a baix. 

Retornem a la pista asfaltada; el descens 
vers Pitarque és tan pronunciat que les 
càmeres de les dues rodes de la meva bici-
cleta rebenten, una després de l’altra, per 
l’elevada temperatura que les llantes han 
adquirit a causa dels frens. Arreglar-ho 
ens ocupa mitja hora. 

A Pitarque val la pena anar a veure el 
naixement del riu; és un bonic lloc que 
ja coneixem i que avui descartem perquè 
cal anar-hi a peu. Per carretera, vora el riu 
Pitarque aigües avall, travessem un estret 
congost i tot seguit enllacem amb la carre-
tera A-1702, per la qual tirem costa amunt 
en direcció a Villarluengo tot gaudint de 
molt boniques vistes dels escarpats calca-
ris de la vall del riu Cañada. Villarluengo 
és un poble d’origen medieval situat a la 
part alta d’un esperó petri. Des del mira-

Pont del Vado, construït el 1518 sobre el riu Guadalop

Passarel·les de l’estret de Valloré

Del Maestrat aragonès al Baix Ebre. 7 dies amb BTT per paratges indòmits
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dor de Los Forasteros s’albira una extensa 
panoràmica de la vall en la qual es divisen 
tres ponts medievals ubicats sobre el riu 
Cañada. 

Deixem enrere Villarluengo per la ma-
teixa carretera en direcció a Cañada de 
Betanduz. Primer en lleugera baixada, 
però després remunta fort seguint aigües 

amunt el riu Cañada, entre bells i es-
querps paratges dominats per la roca cal-
cària. A Cañada de Betanduz hi arribem 
al vespre. El poble sembla dividit en dos 
sectors; el de baix és l’antic, enclavat so-
bre els cingles dels retorçats meandres de 
l’impressionant congost que aquí forma 
el riu Cañada, on es troba l’església, una 
sòlida construcció barroca realitzada bà-

sicament en pedra de carreu i maçoneria; 
i la casa consistorial, del segle XVI, amb 
la seva façana suportada per amples ar-
cades. Trobem el lloc per acampar en un 
replà del nucli de baix.

Jornada 5: de Cañada de 
Betanduz a Morella 

Continuem per la mateixa carretera 
A-1.702, riu Cañada amunt; després de 
Los Estrechos ascendim fins al port de 
Cuarto Pelado (1.657 m). La mola Mon-
chén s’alça a llevant, valdria la pena anar-
hi si el dia fos ben clar, malauradament no 
és així. En aquest punt enllacem amb la 
carretera A-226 que per la dreta va a For-
tanete, nosaltres anem cap a l’esquerra en 
direcció a Cantavella (Cantavieja). Aquest 
poble es troba situat sobre un llarg llom 
acinglerat. Té un conjunt històric dels 
més bells d’aquestes contrades, així com 
un important passat històric que el con-
verteix en un enclavament primordial en 
la història medieval i contemporània de 
la comarca. La plaça Major és un espai 
porticat de planta rectangular amb por-
xos en tres dels seus costats. En el lateral 
esquerre tres arcs apuntats defineixen el 
pòrtic de l’església de l’Assumpció, barro-
ca; al seu costat es troba l’ajuntament. Al 
final del poble hi ha el recinte del castell, 
al voltant de la muralla catorze peirons 
representen les estacions del Via Crucis. 
A través de les espitlleres s’entrelluquen 
boniques vistes de les valls i de la mola 
Monchén. 

Per la carretera A-227 fem cap a L’Agleso-
la (La Iglesuela del Cid). Comparteix amb 
Cantavella un ric passat històric que tes-
tifiquen les nombroses restes medievals 
i les nombroses cases palatines, el Portal 
de Sant Pau, la Torre dels Nublos -vesti-
gi d’un castell templer-, al seu costat es 
troben situats la casa de la vila i l’església 
parroquial. 

Reprenem la ruta en direcció a Morella 
per la carretera A-2.706. Al voltant de 
l’Anglesola, multitud de barraques cons-
truïdes de pedra en sec es veuen a dojo 
pels camps delimitats per infinitat de 
murs alçats emprant la mateixa tècnica 
i material; són l’empremta de temps pre-
tèrits creada a mà sobre el territori per 
tal de transformar els camps per obtenir 
els recursos que asseguressin la subsis-
tència. Passem per Portell i seguidament 

Miravete de la Sierra

Esbalaïdora vista des del mirador de la Sarteneja, amb el poble de Pitarque, petitó, a baix
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per Cinctorres. Morella apareix a l’ho-
ritzó situada a mitja alçada d’un tossal, 
envoltada de muralles i coronada per un 
gran castell. Hi arribem cap a quarts de 
vuit del vespre; tenim temps de passejar 
una mica i fer fotos d’edificis històrics, 
dels carrers, de la muralla i del castell; a 
més de localitzar el lloc idoni per passar 
la nit. El trobem a la part alta encarada al 
N, més amunt d’un carrer enjardinat, allí 
localitzem una àrea d’esbarjo amb fogons 
i taules, al costat d’una gran esplanada i 
de l’edifici firal.

Jornada 6: de Morella al 
santuari de la Fontcalda 

De Morella en sortim per la porta nord 
de la muralla; anem a trobar la carretera 
N-232 per la que seguim durant uns 7 km 
en considerable pujada fins al port de Tor-
re Miró (1.250 m). Aquí derivem a llevant 
en direcció a Herbeset, Castell de Cabres 
i El Boixar. Aquest tram és en contínues 
pujades i baixades pels alts de la serra. 
D’El Boixar a Fredes anem per una pista 
que ofereix àmplies vistes de les munta-
nyes de Benifassà, afigurem la Pobla de 
Benifassà i El Ballestar. Un cop a Fredes 
tirem per la pista que va al Caro; passem 

pel Pinar Pla, més endavant passem de 
llarg de l’accés cap al refugi Fontferrera. 
Al coll de la Creu prenem una pista en di-
recció nord que davalla per la Valleta del 
Fregall; en aquest racó del Port el paisat-
ge és espectacular i el descens vertiginós. 
Aquest és l’antic camí de la Sénia a Beseit, 
on arribem cap a les 5 de la tarda. 

Continuem caminant per la carretera cap 
a Vall-de-roures; sense entrar a la pobla-
ció, en una rotonda prenem la carretera 

A-231 en direcció a Arnes. Després d’uns 
5 km enllacem la carretera A-1413 que 
seguim al nord fins a l’antiga estació de 
Vall-de-roures, a la, actualment, Via Ver-
da de la Val de Zafán. Pedalem a bon rit-
me per la Via Verda en direcció nord-est 
tot gaudint d’allargassades panoràmiques 
del massís del Port. Passem per l’estació 
de Bot i arribem al santuari de la Fontcal-
da a un quart de nou del vespre, bon lloc 
per passar la nit després de prendre un 
bany calentó.

Villarluengo, poble d’origen medieval situat a la part alta d’un esperó petri

Morella apareix a l’horitzó a mitja 

alçada d’un tossal, envoltada de 

muralles i coronada per un gran castell

Del Maestrat aragonès al Baix Ebre. 7 dies amb BTT per paratges indòmits
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Jornada 7: del santuari de 
la Fontcalda fins a Tortosa

Després d’un altre bany plaent a la pis-
cineta, esmorzem i visitem el santuari 
tranquil·lament. A tres quarts de vuit re-
tornem a la Via Verda. Travessem túnels i 
ponts entre un paisatge extraordinari, tot 
resseguint el riu Canaletes. 

La primera vista de l’Ebre, de cop i vol-
ta, ens avisa que això s’acaba. Gairebé 
ens sap greu. Hi ha camps de tarongers, 
alguns encara tenen taronges tot i ser 
primavera avançada, no sé pas si les re-
colliran, potser són dolentes o de baixa 
qualitat. A prop de Tortosa és un embo-
lic de camins entre els camps. Engego el 
GPS per no perdre temps, que hem d’aga-
far el tren. A correcuita arribem a l’esta-
ció de Tortosa tot just un parell de minuts 
abans de la sortida, els altaveus ja l’estan 
anunciant.

El riu Canaletes al pas pel san-

tuari de la Fontcalda

Mapa de la ruta
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Realitzar activitats esportives en el medi natural implica assumir una sèrie de riscos. Alguns 

d’ells  són propis del medi (llamps, caigudes de pedres, allaus naturals…), però uns altres 

venen determinats per com les persones interactuem amb aquest medi natural: la nostra 

preparació, actitud i presa de decisions, abans i durant l’activitat esportiva.

Text i fotografies de Montaña Segura

Montaña Segura:  
20 anys treballant per la seguretat

L’any 1999, la Federación Aragone-
sa de Montañismo (FAM), l’Obra 
Social de Ibercaja i el Gobierno de 

Aragón, atents i preocupats per la segu-
retat de les persones que practicaven ac-
tivitats en el medi natural aragonès, van 
posar en marxa un conveni per a treballar 
la prevenció d’accidents i incidents en 
aquestes activitats. Aquest conveni, re-
novat anualment, ha continuat i evoluci-
onat al llarg d’aquests 21 anys i avui dia 

continua sent possible per l’obstinació de 
totes les seves parts: la Dirección General 
de Interior y Protección Civil del Gobi-
erno de Aragón, ARAMÓN i la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo.

Els objectius de la 
campanya

Després de 21 anys de treball continuat 
els objectius marcats a l’inici del progra-

ma continuen estant, en gran manera,  vi-
gents. Les eines amb les quals s’afronten 
aquests objectius no són les mateixes, així 
com tampoc són els mateixos els receptors 
de la campanya, però de manera general, 
el treball iniciat l’any 99 marca la manera 
de treballar a dia d’avui:
1. Conèixer el perfil de les persones que 
realitzen activitats en el medi natural, as-
sumint que no existeix un perfil únic de 
practicant i que cada tipus d’activitat, i 
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fins i tot cada moment de l’any, mostrarà 
un “perfil” diferent.
2. Educar en una pràctica segura de les 
activitats en muntanya i barrancs, recor-
dant els consells bàsics per a això i diri-
gint l’aprenentatge de les disciplines tèc-
niques als cursos en clubs de muntanya o 
amb guies titulats.
3. Elaborar materials informatius que 
siguin, al seu torn, educatius.
4. Treballar perquè quan es parli d’acti-

vitats en el medi natural es parli en clau 
de seguretat.

De 1999 a 2004: 
Montañas para Vivirlas 
Seguro

Entre els anys 1999 i 2004, Montañas 
para VivirlasSeguro tenia com a prin-
cipal objectiu la determinació del perfil 
del practicant d’activitats senderistes i de 

muntanya. Per a això es van realitzar en-
questes sobre les rutes durant els mesos 
de juliol i agost d’aquests anys al Pirineu 
aragonès i el Sistema Ibèric. 
Gràcies al treball de més de 240 volunta-
ris, i després de 1231 jornades de treball i 
5.369 hores d’enquestes, es va reunir i va 
analitzar informació sobre prop de 15.000 
grups excursionistes i 60.000 persones. 
L’any 2004 es va elaborar un Sistema 
d’Informació Geogràfica, creat a partir 
de la base de dades d’accidents a Aragó 
facilitats per Protecció Civil del govern 
aragonés.

De 2005 a 2011: Montañas 
Seguras, objectiu zero 
accidents en muntanya

En 2005, basant-se en els resultats obtin-
guts en el Sistema d’Informació Geogrà-
fica de 2004, MONTAÑAS SEGURAS va 
donar un gir a la seva estratègia habitual 
i va centrar els seus esforços a planificar 
actuacions en aquests punts, zones o re-
correguts en els quals s’havia detectat una 
major sinistralitat i/o alta freqüentació. 
Al llarg d’aquests 7 anys la campanya va 
prioritzar l’elaboració d’informació per 
a la seguretat i la formació directa al 
practicant com a eines de prevenció, 
encara que es va continuar també amb la 
realització d’enquestes com a mitjà d’in-
teracció i per al seguiment de l’estadística. 
En aquest període es van reunir i analitzar 
dades sobre 9.000 grups i 26.600 persones 
excursionistes i barranquistes.

De 2012 fins avui: 
Montaña Segura

L’any 2012 les exigències del moment -que 
demanden fer més per menys-, van em-
pènyer un nou canvi en les dinàmiques 
de treball i Montaña Segura va renéixer 
sobre una nova filosofia basada en tres 
puntals:
1. El treball de la Xarxa d’Informadors 
Voluntaris: informadors presents en les 
zones de muntanya i que es dediquen 
a informar per a una pràctica segura de 
l’activitat.
2. El suport en el blog i les xarxes socials 
de www.montanasegura.com per a gene-
rar i difondre informació de seguretat a 
través del món virtual i amb això aconse-
guir més persones, però sobretot arribar a 
elles abans de sortir a la muntanya, du-
rant el seu procés de planificació.

Campaments
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3. La formació dels més petits (campa-
ments i escolars), que seran els munta-
nyencs del demà.

La Xarxa d’Informadors 
Voluntaris: #RIV

Aquesta xarxa està composta per per-
sones que en el seu dia a dia informen 
sobre activitats en el medi natural, com 
són els empleats de les oficines de turis-
me, allotjaments, empreses de turisme 
actiu, espais naturals protegits, guardes 
de refugis de muntanya, etc.
Són persones que voluntàriament s’han 
adherit a la campanya. Totes elles han 
realitzat formació virtual per a formar 
part del programa i reben informació 
periòdica sobre seguretat en muntanya i 
fullets-mapes per a distribuir entre els 
seus clients, alhora que els informen so-
bre les condicions de la muntanya o els 
aconsellen sobre quines activitats són les 
més adequades segons l’experiència del 
grup. Amb la Xarxa d’Informadors Vo-
luntaris, que avui dia està composta per 
305 punts informatius, atesos per més de 
500 informadors, s’aconsegueix arribar a 
un gran nombre de visitants, per la qual 
cosa aquesta dinàmica de treball permet 
multiplicar la presència de la campanya 
Montaña Segura en el medi.

L’educació dels més 
petits

Si volem tenir el dia de demà munta-
nyencs segurs, hem d’educar-los avui. 

A Aragó es registren, cada estiu, més de 
450 acampades juvenils i, aproxima-
dament, el 80% de les mateixes declaren 
realitzar algun tipus d’activitat senderista 
o de muntanya.  Això suposa que a l’estiu 
hi ha prop de 22.000 menors practicant 
aquestes activitats. Montaña Segura 
treballa, en col·laboració amb l’Instituto 
Aragonés de la Juventud, per a parlar 
amb cadascun d’aquests campaments i 
valorar la idoneïtat de l’activitat plante-
jada. També es realitzen activitats forma-
tives per a monitors i directors de temps 
lliure.
D’altra banda estan els escolars: la FAM 
ofereix activitats en els col·legis dins del 
Banc d’Activitats Esportives d’Aragó. A 
més, en la pàgina web del projecte es pot 
consultar i descarregar el llibre El sende-
risme com a projecte interdisciplinari 

en l’àmbit escolar, un complet treball 
amb eines i consells per a incloure el sen-
derisme com un projecte dins del currícu-
lum educatiu en Educació Primària.

El “mantra” planifica la 
tevaactivitat, equipa la 
teva motxilla, actua amb 
prudència

Per a transmetre en poques paraules les 
claus per a una pràctica segura de l’acti-
vitat esportiva en el medi natural, des de 
Montaña Segura s’ha apostat pel “man-
tra” Planifica+Equipa+Actua: planifica 
la teva activitat, equipa la teva motxilla 
i actua amb prudència.
Si tots realitzéssim de manera conscient 
i atenta aquests tres senzills passos, evi-
taríem molts dels problemes que habitu-
alment acaben provocant un accident o 
incident en muntanya.
“Planifica la teva activitat” i “equipa la 
teva motxilla” són dos passos que han de 
realitzar-se a casa, abans de començar a 
caminar. 

“Planifica la teva activitat” inclou tots 
aquells aspectes que tenen a veure amb les 
característiques de l’activitat a realitzar 
-càlcul de distàncies, desnivells i horaris; 
dificultats tècniques específiques, etc...-, 
el moment de la seva realització -estat 
actual de la ruta i dels seus passos crí-
tics, presencia/absència de neu, previsió 
meteorològica...) i el perfil del grup que 
la realitzarà -experiència, homogeneïtat, 
capacitat física i tècnica. També amb els 
protocols de seguretat previs a la sorti-
da -deixar dit on es va i hora prevista de 
retorn.
“Equipa la teva motxilla” contempla ela-
borar la llista de material necessari per a 
realitzar l’activitat. Aquesta llista inclou 
un material personal (vestimenta i ma-
terial tècnic personal), però també un 
material que pot ser col·lectiu (mapa, 
brúixola, farmaciola, telèfon, GPS, etc.).
“Actua amb prudència” anima a mante-
nir l’atenció sobre el grup, la meteorologia 
i el ritme de progressió en l’activitat i a 
prendre decisions segures sobre la mar-
xa, com escurçar la mateixa o donar-se la 
volta quan alguna cosa no va sobre el que 

Montaña Segura: 20 anys treballant per la seguretat

Campaments T1 231
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es preveu. Aquests consells són aplicables 
a tota activitat en el medi natural, des 
del senderisme a l’alta muntanya, des del 
barranquisme a l’escalada.
Quan l’activitat requereix de l’aprenen-
tatge en el maneig de material i tècniques 
per a la seva progressió amb seguretat, el 
“planifica+equipa+actua” es va fent cada 
vegada més complex i requereix d’una for-
mació específica, una formació a sumar a 
tots els aspectes fins aquí descrits.

Els rescats en senderis-
me: molts practicants 
amb poca experiència, 
però amb problemes de 
poca importància

Aproximadament en 1 de cada 3 rescats 
realitzats a Aragó pel Servei de Munta-
nya de la Guàrdia Civil a persones que 
estaven realitzant activitat senderista, 
totes les persones rescatades estaven 
il·leses. Són els habituals casos d’ex-
traviar-se: practicants que a priori estan 
realitzant una activitat de baixa dificultat 

Fulls informatius

Xarxa d’informadors voluntaris
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seus rescatats il·lesos (aproximadament 
un de cada cinc) per pèrdues, situacions 
difícils en terreny abrupte i imperícia –
manca de capacitat tècnica o física per a 
finalitzar l’activitat iniciada-, aquestes ac-
tivitats concentren un major percentatge 
de persones mortes (el 4%) i si s’analitza 
aquesta dada en funció de l’edat, per als 
majors de 61 anys el percentatge de morts 
arriba al11 % dels rescatats.
Aquest tipus d’activitats són més com-
promeses (activitats més tècniques que el 
senderisme) i qui les practica passa més 
hores a la muntanya (major exposició als 
perills objectius que imposa la muntanya, 
més temps en situació de risc). Però resul-
ta cridaner –i preocupant- que persones 
que porten molts anys practicant mun-
tanya,  fins i tot tota la seva vida, tinguin 
accidents de tanta gravetat.
Amb aquests muntanyencs experts, 
que coneixen de sobres el protocol de 
planifica+equipa+actua, hem d’insistir 

tècnica, però que en un moment donat no 
són capaços de finalitzar l’activitat pels 
seus propis mitjans.
Encara que aquesta situació suposa un im-
portant nombre de rescats, són en general 
rescats amb baix cost social –hi ha pocs 
ferits i menys morts-. Per descomptat evi-
tar-los és un objectiu de Montaña Segura, 
que a través de la seva Xarxa d’Informa-
dors Voluntaris, la web i les xarxes socials 
cerca transmetre aquestes senzilles pautes 
del “planifica+equipa+actua”, que podri-
en evitar un gran nombre de rescats.
Planifica+equipa+actua els ensenya qui-
na informació han de recaptar abans de 
sortir, com han d’equipar-se i a quines 
variables han de romandre atents durant 
l’activitat per a prendre decisions segures.

Els rescats en activitats 
d’alta muntanya: menor 
nombre de practicants, 
generalment amb 
suficient experiència, 
però amb ferides de 
gravetat

En el cas dels rescats realitzats en activi-
tats d’alta muntanya, el perfil identificat 
és molt diferent al del senderisme.
Encara que continua sent motiu de preo-
cupació el nombre de rescats amb tots els 

Montaña Segura: 20 anys treballant per la seguretat

Activitat hivernal

Observant un mapa de Montaña Segura
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que mantinguin l’atenció i no baixin la 
guàrdia: la pròpia rutina relaxa l’atenció i 
moltes vegades tendim a creure que “això 
a mi no em passarà, jo tinc experiència”, 
encara que l’estadística digui que els ac-
cidents també succeeixen als experts (i no 
tots són fruit de la “mala sort”).

Altres cavalls de batalla: 
la muntanya hivernal, els 
muntanyencs solitaris, 
els corredors per mun-
tanya o els infarts en 
muntanya

Sense oblidar que molts dels problemes en 
muntanya es resolen sense la intervenció 
dels grups de rescat, tots hem vist a algú a 
l’Aneto sense grampons ni piolet passant 
la glacera d’anada i de tornada i no ha so-
fert cap contratemps –ni ha estat consci-
ent del risc que assumia. La muntanya, en 

Activitats per a gent gran

Activitats per a gent gran

Cartografia ATES Llauset
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• Els morts per problemes cardíacs 

mentre realitzaven activitat en munta-
nya estan presents en l’estadística anual, 
per la qual cosa Montaña Segura ha valo-
rat la situació i considera que es pot tre-
ballar aquest tema des de la prevenció. 
A més, aquests casos es donen, sobretot, 
entre els majors de 60 anys, que al seu 
torn solen ser persones que porten tota 
la vida sortint a la muntanya i que arri-

amb rapidesa i sense contratemps, però 
insuficient en cas que l’horari s’allargués 
o s’hagués de romandre al medi hostil, fe-
rit, esperant un rescat.
L’equilibri entre pes d’equip/seguretat en 
l’activitat és difícil però necessari. Se’ls ha 
de recordar que hi ha activitats que exi-
geixen un mínim de material i mitjans i 
que prescindir d’ells suposa exposar-se a 
un risc excessiu.

aquest sentit, és molt benèvola: ens per-
met fer les coses de “manera millorable” 
i no per això la nostra actitud es materi-
alitza sempre en un accident o un rescat.
Altres situacions en les quals Montaña 
Segura se centra, per ser casos observats 
amb certa freqüència i preocupació, són:
• La seguretat en muntanya hivernal: 
els practicants d’activitats en muntanya 
hivernal són pocs si els comparem amb el 
volum de practicants d’activitats a l’estiu, 
però per l’alta exigència física i tècnica del 
medi, la seva vulnerabilitat és molt alta. 
En muntanya hivernal les allaus són el 
perill més conegut i observat, i fins i tot 
disposant cada vegada de més eines per a 
avaluar els riscos assumits, en aquests ca-
sos el temps de resposta en cas d’accident 
per allau és un factor fonamental, per la 
qual cosa l’experiència i la capacitat d’au-
torescat del grup és clau. Des de Montaña 
Segura es treballa en l’elaboració de con-
tinguts específics per a millorar la presa 
de decisions: elaboració de Cartografia 
ATES del Pirineu Aragonés, fitxes d’ac-
cés hivernal als refugis d’alta munta-
nya, etc.
• Els muntanyencs solitaris: encara que 
qualsevol manual de senderisme reco-
mana no anar mai sol a la muntanya, la 
veritat és que els muntanyencs solitaris 
existeixen i, el més important, per a molts 
d’ells és la seva opció personal. Montaña 
Segura és conscient d’això i, lluny de de-
manar-los que no surtin sols, el que els 
demana és que ampliïn la seva bombolla 
de seguretat i segueixin uns protocols. Els 
muntanyencs solitaris solen ser persones 
amb ampli bagatge en muntanya realit-
zant activitats de mitjana i alta muntanya 
–major compromís-. La clau, en aques-
tes situacions, és que en cas d’accident 
el rescat s’activi de la manera més ràpida 
possible, per la qual cosa el seguiment 
d’aquests muntanyencs, així com evitar 
activitats d’alt compromís tècnic, són 
aspectes en els que es treballa. Montaña 
Segura disposa de la fitxa de declaració 
d’intencions per a muntanyencs solita-
ris, una manera de protocol.litzar la co-
municació de l’activitat a un tercer.

• El col·lectiu de corredors per munta-
nya suposa també un nou repte en el qual 
treballar. El seu número augmenta any 
rere any. Generalment la seva capacitat 
física és alta o molt alta, però es mouen 
per la muntanya amb un equip mínim, 
suficient potser per a realitzar l’activitat 

Montaña Segura: 20 anys treballant per la seguretat

Fent enquestes a l’Aneto
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bada a aquesta edat, no sols es troben fí-
sicament en bones condicions sinó que a 
més comencen a disposar de tot el temps 
que desitgen per a practicar-la. Una pro-
va d’esforç i la presa de consciència de la 
muntanya com un medi hostil en el que 
el rescat difícilment és ràpid són les claus 
amb les quals treballar.

Treballant des d’Aragó per 
a tots elsmuntanyencs

Aragó és una comunitat autònoma amb 
una gran proporció de “territori de mun-
tanya”: el Pirineu (amb més de 150 cims 
de més de 3.000), la serra de Guara, el 
Moncayo i el Sistema Ibèric aragonès -ser-
res de Terol-, són terreny de joc i gaudi per 
a muntanyencs i barranquistes. L’oferta 
turística és àmplia i Aragó és una habi-
tual destinació de muntanya. Analitzant 
les procedències de les persones rescata-
des a Aragó, aproximadament 3 de cada 
4 rescatats són persones de fora de la 
comunitat autònoma. Per tant, Montaña 
Segura ha de dirigir-se al muntanyenc 
aragonès, però també ha de ser capaç 
d’anar més enllà i arribar a qualsevol per-
sona que estigui planejant la seva activitat 
a Aragó. 
La web, les xarxes socials i la Xarxa 
d’Informadors Voluntaris (que rebran 
a aquests visitants) són fonamentals en 
aquesta labor.

L’Observatori de la 
Muntanyad’Aragó

Al setembre de 2018 el govern crea l’Ob-
servatorio de la Montaña de Aragón, un 
òrgan de consulta, col·laboració i partici-
pació en el qual estan representades totes 
les administracions, entitats i organitza-
cions que tenen alguna cosa a veure amb 
l’activitat muntanyenca en totes les seves 
varietats.
El seu objectiu és impulsar polítiques de 
seguretat de la Comunitat Autònoma en 
el medi natural en general i a la munta-
nya en particular, analitzar i valorar la 
casuística sobre els accidents i establir 
pautes i estratègies de prevenció. 
La principal eina de l’Observatori per a 
la sensibilització, comunicació i forma-
ció en matèria de prevenció d’accidents 
en muntanya és la campanya Montaña 
Segura.
Montaña Segura te la responsabilitat 
també d’analitzar el col·lectiu de prac-

ticants d’activitats en el medi natural, a 
través de campanyes d’enquestes anuals, 
i també el perfil dels practicants resca-
tats, segons l’activitat que practicaven 

(anàlisis realitzades en col·laboració amb 
el Servei de Muntanya de la Guàrdia Ci-
vil, els qui realitza el rescat en muntanya 
a Aragó).

Muntanyencs solitaris

Fent enquestes al Mont Perdut



El refugi de Rulhe a l’Arièja és un objectiu 

molt atractiu i ple d’al·licients per als amants 

de l’esquí de muntanya. Proposem aquí una 

ruta de dos dies a cavall de les valls d’Incles 

i Juclà a Andorra i d’Aston al vessant de 

l’Arièja.  No és una ruta fàcil ja que passem 

per trams exigents i exposats, tant en el 

camí d’accés al refugi, com en el camí de 

tornada per la vall de Juclà. El caliu del 

refugi, la bellesa dels paisatges i les intenses 

emocions seran la nostra merescuda 

recompensa.

Refugi 
de Rulhe, el 

caliu de l’hivern
Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Plantejament del circuit

Cal dir-ho d’entrada, el sector proposat no destaca pel seus cims esquiables, així 
que per una vegada l’objectiu de la travessa és el circuit en si, així com gaudir del 
caliu hivernal que un refugi relativament modern, com és el de Rulhe, ens pot 

oferir. Coneixem el refugi a l’estiu des de la seva inauguració els anys noranta, sabem 
que ofereix 53 places en habitacions de 6 a 10 persones i que té una terrassa que ena-
mora, on ve de gust passar la tarda fins la posta de sol. Per tant, el primer que fem és 
contactar amb el guarda, a meitat de març i mirar d’assegurar-nos que el refugi estarà 
guardat el següent cap de setmana. Ens ho confirma, a més ens diu que és l’últim cap 
de setmana que té previst obrir en temporada hivernal. En absència seva queda obert 
un dormitori amb 10 places, però és clar, el confort no és el mateix i la motxilla pesa, 
necessàriament, força més. També ens informa que a part de nosaltres quatre espera 
un grup de 10 catalans així com nombrosos grups de francesos. També és ell qui ens 
recomana el sentit “horari”de la ruta circular. Ens diu que els marcats pendents de la 
vall de Juclà val més fer-los de baixada. L’hivern del 2019 ha estat pobre pel que fa als 
gruixos de neu caiguda. Fem la ruta el cap de setmana del 23 i 24 de març i a Andorra 
no hi ha nevat des de finals de gener. El guarda ens diu que pel vessant francès hi ha 
neu de sobra, potser un pèl dura però amb la contrapartida d’un risc d’allaus mínim. 

Baixant cap al refugi amb els estanys de Fontargent i el port d’ Incles al fons
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1r dia. Anada al refugi 
(3 h 30 min) i cim de les 
Calmetes 2.417 m (50 min) 

Com tants caps de setmana a l’hivern, 
matinem de debò, passem el túnel del 
Cadí, el coll de Pimorent, el túnel d’En-
valira i arribem finalment a la vall d’In-
cles a les 9 del matí. La part planera de la 
vall és a 1.800 m d’altura i on toca el sol 
no hi ha gairebé gens de neu! Més amunt 
tot és més blanc. L’estacionament del 
fons de la vall bull d’esquiadors, frisosos  
d’aprofitar la neu que resta d’un hivern 
poc pròdig. La majoria, però, aniran a la 
vall de Siscaró. A dos quarts de deu enfi-
lem amb els esquís a l’esquena el senderó 
que encara al nord la vall de Manegor i el 
port d’Incles. Cent metres més amunt, a 

la cota 1.930 m, on el pendent se suavit-
za, trobem neu contínua i ben assentada i 
ens calcem els esquís. El dia és magnífic i 
amb un pendent força suau costa poc tro-
bar el ritme de pujada. Avancem de cara 
a l’ample pic de Fontargent de 2.618 m i 
a mida que la vall vira a la dreta apareix 
al fons el port. Cap els 2.020 m arribem a 
una gran pleta travessada pel GRP que fa 
la volta al país. Deixem a l’esquerra l’es-
tany de l’Isla i el pic d’Enrodat. En 1 hora 
15 minuts assolim el planer i ample port 
d’Incles, anomenat també de Fontargen-
ta, tal com consta al pal indicador, a 2.262 
m. No traiem les pells ja que la intenció 

és fer un cim. Cal perdre una mica d’al-
tura pel vessant francès i pujar el pic de 
la Pala de Sobre l’Estany de 2.626 m per 
una coma que s’obre a la dreta del coll. És 
una ascensió relativament curta, prevista 
per completar la jornada, però la manca 
de neu fa aflorar excessives roques i deci-
dim no prendre riscos. Ja sense pells bai-
xem esquiant als estanys de Fontargent. 
Ho fem seguint el llom que separa els 
dos estanys principals. En arribar al pla 
“remem” per sobre de l’estany més gran 
seguint les traces cap a l’est que van en la 
direcció del refugi de Rulhe. Des d’aquí 
ja el podem veure, enlairat a la seva pri-
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de remuntar durant una cinquantena 
de metres. La pala desemboca en un 
embut amb menys pendent. Seguint en 
suau ascens en direcció nord uns mi-
nuts més i arribem finalment al refugi 
de Rulhe cap a la una del migdia (2.185 
m). La seva arquitectura és singular 
amb tres volums esglaonats. Combina 

la construcció de fusta amb una coberta 
de xapa d’acer blau marí. És un refugi in-
augurat l’any 1991 i cal dir que és, a més 
d’original, molt bonic. El sol escalfa i ve 
més de gust dinar a fora que a dintre. La 
gran terrassa on a l’estiu la gent fa vida i 
pren el sol està desmuntada i els bancs i 
taules s’acumulen a un costat dels lavabos. 

vilegiada ubicació, al vessant oposat de 
la vall. Seguim per sobre el camí d’estiu 
sense perdre altura a 2.120 m. Veiem cla-
rament que per arribar al refugi haurem 
de superar una pala força inclinada de neu 
previsiblement dura. Tenim dues opcions. 
La primera és fer una bona esquiada fins 
al fons de la vall d’Aston, on hi ha un pla, 
per després remuntar l’esmentada pala 
costeruda, alta d’uns dos-cents metres. La 
segona, que és la que finalment seguim, 
consisteix a seguir el camí mirant de no 

perdre altura. Arribem al torrent a la 
cota 2.099 m on trobem un pal indicador 
i canviem de vessant de la vall. Encarem 
a continuació el refugi en direcció nord 
tot traçant una diagonal ascendent que 
ens porta a l’esmentada pala. Arribem a 
una cota força més alta i que només hem 

Refugi de Rulhe, el caliu de l’hivern

El refugi ocupa una posició 

privilegiada en uns pendents 

laterals, a mode de balconada, 

sobre la vall d’Aston i domina el 

punt on aquesta s’ajunta amb la 

llarga coma de Varilles

Remuntant la vall d’Incles amb el port d’Incles al fons

Remuntant la vall d’Incles sota el pic de Fontargent
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De moment hi ha poca gent. El guarda fa 
poca estona que ha arribat i batalla per 
fer rajar aigua de les aixetes glaçades 
mentre condiciona el menjador per la que 
serà una llarga tarda. Havent dinat ens ve 
de gust seguir esquiant. Així doncs ens 
calcem els esquís i ens proposem pujar 
el senzill i proper pic de les Calmetes. 
El refugi pren el nom del pic de Rulhe 
que s’alça sobre seu al sud. No és un cim 
adaptat a l’esquí de muntanya, és molt 
dret i a mitja altura té una barra de roca 
que cal superar. En condicions d’estiu 
no representa cap complicació més enllà 
de passos de grimpada. El refugi ocupa 
una posició privilegiada en uns pendents 
laterals, a mode de balconada, sobre la 
vall d’Aston i domina el punt on aquesta 
s’ajunta amb la llarga coma de Varilles. 
La seva ubicació estratègica el fa accessi-
ble des de tres valls. Cap al nord-est uns 
pendents relativament suaus ens porten 
cap als colls de Riutort i de Terre Negre 
que donen accés a l’alta vall de Riutort. 
A l’est, el pic de les Calmetes domina la 
llarguíssima vall de Savignac que baixa 
fins a Ax les Thermes. Seguint la línia de 
menys pendent pugem al coll de Terre 
Negre de 2.304 m. Dominem la vall de 
Riutort, molt ampla i de suaus relleus 
per on puja un nombrós grup de gent 
amb raquetes. És per aquí per on puja el 
guarda ja que és el camí més curt i direc-
te des de l’estacionament de la presa de 
Laparan a la vall d’Aston. Davant nostre 
el coll Belh de 2.241 m comunica la vall 
Riutort amb la de Savignac. 
Del coll Terre Negre pugem sense massa 
complicacions el suau llom del pic de les 
Calmetes de 2.417 m. Hem trigat 50 mi-
nuts des del refugi. Es un cim que queda 
empetitit sota els seus il·lustres veïns del 
sud, els pics de Rulhe de 2.791 m i el tri-
cèfal pic de Forcada de 2.672 m. L’interès 
d’aquest cim és la seva posició central a 
la confluència de les tres valls esmenta-
des que domina. Veiem força traces que 
baixen a la vall de Savignac. Sabem que 
sis-cents metres més avall hi ha la reno-
vada cabana de Prat Redon on hi ha llits 
i matalassos per a sis persones. A les tres 
de la tarda ens fa mandra baixar tant per 
després haver de tornar a pujar. A sud 
del nostre cim, al peu del pic de Rulhe, 
hi passa el GR10 francès per un coll evi-
dent de 2.318 m que sorprenentment no 
té nom. En la nostra curta però intensa 
baixada de retorn al refugi gaudim d’una 
neu de gran qualitat. Passem la tarda fent 

una bona migdiada a la nostra habitació. 
Després gaudim de la lectura de revistes 
a l’escalfor del sol que, mica a mica, perd 
altura sobre l’horitzó de la coma de Vari-
lles. A l’hora de sopar som una trentena 
d’excursionistes omplint de vida i agra-
dable conversa l’acollidor menjador del 
refugi. Una vesprada memorable!

2n dia. Retorn a Incles per 
la collada i la vall de Juclà 
2.442 m (5 h)

L’inici del retorn ens obliga baixar aquella 
pala de neu tan dreta. El sol no hi toca fins 
al migdia així que  sabem que trobarem la 
neu ben dura. Després d’esmorzar sortim 

Sortida del refugi cap al pic de les Calmetes

Camí del port d’Incles amb la vall al fons



30

del refugi a tres quarts de nou del matí. 
Sembla que ningú vulgui ser el primer en 
fer la baixada. Finalment som nosaltres 
quatre els qui ho fem en primer lloc. I sí, 
la neu és ben dura però podem fer els girs. 
Havent-hi pujat el dia abans tenim clar 
per on travessar els trams amb herba per 
no haver-nos de descalçar els esquís. Sen-
se lamentar cap caiguda ens plantem tots 
quatre al peu de la pala. En aquest punt 
som a 2.020 m a tocar del riu i comencem 
a remuntar la vall d’Aston. Passem per un 
petit llac allargat i després fem cap a l’Es-
tanyol a 2.138 m. 

Malgrat el seu nom és un llac força gran. 
Rere seu la vall sembla tancar-se. De fet 
es redreça tant que s’hi forma una im-
pressionant paret glaçada, la cascada de 
Rulhe. A l’estiu no és ni un salt d’aigua 
ni una cascada sinó una paret de roca 
per on regalima l’aigua. El fred ho can-
via tot. La tarda anterior des del refugi hi 
distingíem un grup d’escaladors de glaç. 
Els seus cent metres d’altura i ben bé cent 
d’amplada l’han convertit en un objectiu 
desitjat per als amants de l’escalada en 
glaç que hi han traçat fins a vuit línies 
d’escalada de tots els graus de dificultat. 
Ara tan d’hora no hi ha ningú. Fem vol-

tes maria al peu d’aquesta paret de glaç i 
mica a mica la superem per la dreta. La 
neu glaçada ens obliga a posar les gani-
vetes per superar aquest tram més coste-
rut. L’ascens d’un curt embut ens deixa a 
la riba de l’estany Negre de Juclà 2.332 m 
(1 h 45 min). Aquí ens ajuntem amb l’al-

tre grup de catalans amb qui estàvem al 
refugi i que ens venien seguint. Sobre el 
mapa veiem que l’estany té una curiosa 
forma de ganxo però a peu pla costa de 
veure. El travessem per la seva riba es-
querra. L’envolten els pics Negre de Juclà, 
la Pala de Sobre l’Estany, el pic de Ruf i, 
més amunt, el pic d’Escobes els domina 
tots des dels seus 2.779 m. A l’esquerra 
és el pic de Rulhe qui tanca aquesta co-
rona de cims. Seguint la línia de menys 
pendent tot fent agradables voltes maria 
arribem a la collada de Juclà 2.442 m. (2 
h 30 min). Sota nostre tenim ara els dos 
estanys de Juclà dominatsper la Tossa de 
Juclà. En comptes d’iniciar aquí el llarg 
descens cap a la vall d’Incles seguim la 
iniciativa dels catalans que ens precedei-
xen. Ells i nosaltres seguim pujant cap 
a la nostra esquerra, l’est, en direcció al 
coll d’Alba. Són ben just cent metres de 
pujada que recorrem en uns 25 minuts 
per una coma força ampla. Un cop al coll 
d’Alba a 2.539 m, dominem els estanys 
d’Alba i de Quart. Ocupen la capçalera 
de la llarga vall de Mourguillou que va a 

Refugi de Rulhe, el caliu de l’hivern

Agradable tarda de relax al sol

Al cim del pic de les Calmetes, sota els pics de Forcada i Rulhe

Sembla que ningú vulgui ser 

el primer en fer la baixada. 

Finalment som nosaltres quatre 

els qui ho fem en primer lloc. 

I sí, la neu és ben dura però 

podem fer els girs.
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parar a Merenç les Valls. Traiem les pells 
i fem el camí de tornada fins a prop de 
la collada de Juclà on seguim baixant fins 
a l’estany Segon. Allà com ja intuíem ens 
toca remar de valent per la plana riba es-
querra.Ho seguim fent per la riba de l’es-
tany Primer fins que arribem a la petita 
presa que el tanca. Quinze metres per 
sobre d’ aquesta hi ha el refugi de Juclà, 
a 2.313 m, guardat a l’estiu des de fa pocs 
anys. Sabem que és tancat però el volem 
veure per saber com és la part lliure. Com 
que la neu és fonda optem per posar les 
pells de nou. El refugi és gran però ben 
tancat. Triguem una estona a descobrir 
quina és la porta del refugi lliure. Es trac-
ta d’una petita habitació amb llar de foc 
taula i banc i una llitera metàl·lica de tres 
nivells per a tan sols sis persones. Net 
però poc acollidor, cal dir-ho. Per postres 
la porta no acaba d’ajustar i el terra és ple 
de neu! Des del refugi guaitem cap a la 
vall de Juclà. La part alta del descens és 
evident, després ja veurem. A la una de 
la tarda iniciem la baixada d’aquesta vall 
força dreta i tancada. El primer tram és 

Baixant la complicada pala d’accés al refugi amb la cascada de Rulhe al fons

Foquejant sota la impressionant cascada de Rulhe

Esquiada entre la collada i els estanys de Juclà
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Refugi de Rulhe

www. rulhe.com.  53 places en habitacions de 6 a 10 places. A l’hivern com a l’estiu només cal dur funda de 
llençol. El guarda puja quan hi ha prou demanda. La millor època el més de març. Telèfon: 06 74 24 50 71

Cartografia
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Refugi de Rulhe, el caliu de l’hivern

més obert i travessant una passera sobre 
el riu seguimel camí d’estiu. En arribar a 
una pleta a 2.250 m la vall gira a la dre-
ta i s’orienta clarament a l’oest i per tant 
la neu s’acumula al seu vessant esquerre 
(sud), on no toca el sol, mentre que al 
vessant dret manca la neu i tot és més 
pedregós. Així doncs baixem amb deci-
sió per les dretes pales de neu que anem 
enllaçant arrimats al vessant esquerre 
de la vall. Cal mantenir la concentració 
i la tensió. En algun tram els girs es fan 
difícils i optem per derrapar. Tres-cents 
metres més avall, a 1.950 m la vall s’obre, 
hem de travessar el riu i avançar esqui-
vant els pins del bosc. Fem cap finalment 
a una pista que sense complicacions ens 
porta a les cases del fons de la vall d’In-
cles on tenim els vehicles. Del refugi de 
Juclà aquí hem trigat uns 45 minuts molt 
exigents. Un final excitant, per gaudir i 
per tancar una travessa curta i a la vegada 
intensa. Del tot recomanable. Vertiginosa baixada final cap a la vall d’Incles

Croquis de la ruta
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SAINT-LARY
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000

CAMBRE D’AZE

OFERTA 
EXCLUSIVA

FES LA TEVA RESERVA A

FORFAITS-CE.ALTISERVICE.COM/ES/

IDENTIFIANT: 

MOT DE PASSE:

2
0

19

DE DESCOMPTE 
– 15% 

FINS A UN

per als
forfaits
d’1 a 6 dies

*Els socis de la UEC podran gaudir d’aquest descompte directament a les 
taquilles de l’estació presentant el carnet de soci de la UEC.
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SMS DE  

Duc

Attilio Tissi, els bons efectes de la       
crema sabaiona 

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

El gener de 1930, i en motiu del ca-
sament de Maria Josep de Bèlgica 
amb el darrer rei d’Itàlia Humbert 

II, la secció del Club Alpí Italià (CAI) del 
poble d’Agordo proposà pujar la Terza 
Pala di San Lucano, llavors un cim verge, 
i anomenar-lo Cima Maria José. Alguns 
socis de la secció del CAI de la veina po-
blació de Belluno posaren en dubte que 
els d’Agordo fossin capaços de fer-ho, 
ja que segons ells, aquests només sabien 
batejar muntanyes i aseure’s als cafés del 
poble. Dos joves d’Agordo, Attilio Tissi i 
Giovanni Andrich, van recollir el guant. 
Malgrat que no havien escalat mai, aga-
faren una corda i uns quants pitons de 
quasi 2 kg, i van fer el cim. Attilio Tissi 
(Vallada Agordina 1900- Auronzo di 
Cadore 1959) va ser un alpinista i polític 
italià. Dotat d’un talent innat per l’esca-
lada, entre 1930 i 1933, va fer una mete-
òrica carrera alpinística a les Dolomites, 
truncada per un accident de moto que no 
li permetè continuar a la primera línia. Ell 
i Andrich van ser els primers italians a re-
petir la mitica via Solleder-Lettenbauer de 

la Civetta, que segons alguns escaladors 
alemanys no estava a l’abast dels italians. 
Cal dir que Andrich i Tissi no van fer cap 
bivac i, pel que sembla, a mitja paret van 
prendre una energètica crema sabaiona o 
zabaione (feta amb rovell d’ou, sucre i vi 
de Marsala), que els impulsà fins dalt. Tis-

si obrí nombroses vies de sisè grau a les 
Dolomites, destacant les parets nord-oest 
del Pan di Zucchero i la sud de la Torre 
Venezia i el Campanile di Brabante, que 
pujà guiant el duc de Brabant i futur rei de 
Bègica Leopold III. Ferm antifeixista, un 
cop Itàlia signà l’armistici, s’uní a la resis-
tència. El novembre de 1944 va ser arres-
tat pels nazis i portat a una caserna de la 
SS, on durant un mes el torturaren, por-
tant-lo a l’extrem d’intentar suicidar-se, 
tallant-se les venes per no delatar els seus 
companys. Tot just quan creia que l’ana-
ven a afusellar, un grup de partisans va ir-
rompre dins la seva garjola i l’alliberaren, 
amb la inestimable col•laboració d’un po-
licia italià, que entretingué els carcellers 
convidant-los a prendre unes copes de vi. 
Acabada la guerra fou president de la di-
putació provincial de Belluno i senador de 
la República Italiana. Morí com a resultat 
d’un accident fortuït quan baixava de la 
Torre de Lavaredo, situada a l’oest dels 
Tres Cims de Lavaredo. El refugi Tissi, 
sota la paret nord-oest de la Civetta, ens 
el recorda.

Aquest mussol és el rapinyaire noc-
turn més gran d’Euràsia.Pot mesu-
ra fins a 75 cm i la seva envergadu-

ra ronda entre 150 i 180 cm. El pes oscil·la 
entre 1,5 i 4 kg. La femella és una mica més 
gran que el mascle.
Presenta un plomatge marronós, esquitxat 
de taques, ratlles i franges més fosques.El 
bec és negre i els ulls són grossos rodons i 
de color taronja. Té dos plomalls al cim del 
cap molt característics que recorden unes 
“orelles”. Les potes són llargues amb unes 
fortes urpes llargues i esmolades.
És un ocell solitari i sedentari. De dia, pas-
sa la major part del temps quiet, i a la nit 
surt a caçar. Té els sentits de la vista i oïda 
molt desenvolupats. Es nodreix sobretot de 
petits mamífers i ocells. Però també poden 

caçar predadors o altres rapinyaires. S’em-
passa trossos de la seva presa, digerint les 
parts toves, però no els ossos o el pèl. Les 
restes no digerides formen una massa que 
és regurgitada anomenada egagròpila.
Per a marcar el seu territori deixa sentir el 
seu profund udol audible fins a 4 quilòme-
tres de distància. Fa el niu aprofitant bal-
mes, arbres buits, nius abandonats d’altres 
rapinyaires i forats naturals. La posta és de 
3 a 4 ous esfèrics de color blanc. 
Durant el segle XX, les seves poblacions 
minvarem a causa de la pressió humana 
i l’ús de pesticides i verins. Tot i que s’ha 
recuperat encara és víctima de la caça fur-
tiva. Diverses disposicions legals tenen per 
objecte la seva protecció. Al nostre país és 
comú i està distribuït sobretot, en ambients 

Família: Strigidae  Espècie: Bubobubo

mediterranis. S’estima una població esta-
ble del voltant de 700 parelles a Catalunya.
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El Cremallera de Montserrat, 
història reinventada

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El popularment conegut com a Cre-
mallera de Montserrat és la línia 
de ferrocarril que uneix la pobla-

ció de Monistrol de Montserrat amb el 
Monestir de Montserrat. Per bé que avui 
dia es tracta d’una infraestructura mo-
derna i tecnològicament actualitzada, la 
seva història ve de lluny i no sempre ha 
estat exitosa.
A finals del segle XIX i per fer front a 
la necessitat de millorar els accessos 
al Monestir de 
Montserrat da-
vant l’increment 
cada cop més 
important de vi-
sitants, l’enginyer 
Joaquim Carrera 
i l’empresari Jo-
sep Mª Gonzà-
lez proposen la 
construcció d’un 
tren  cremallera 
que sigui capaç de 
superar l’acusat 
desnivell entre la 
vila de Monistrol 
i el Monestir.
El projecte, que 
contempla l’enllaç 
amb l’estació de Monistrol, ja existent, 
de la Companyia del Ferrocarril de Sara-
gossa a Barcelona, es presenta al Senat el 
1880 i s’aprova un any més tard. D’aques-
ta manera el 31 de desembre de 1881 es 
constitueix la societat Ferrocarrils de 
Muntanya de Grans Pendents (FMGP), 
companyia ferroviària catalana de capi-
tal privat responsable de la construcció 
dels cremalleres de Montserrat i Núria. 
Un cop creada la societat, aquesta refà 
el projecte escurçant el traçat projectat 
inicialment i en presenta les caracterís-
tiques tècniques: via mètrica i sistema 
Abt, del prestigiós enginyer industrial, 
inventor i empresari suís Carl Roman 
Abt, el qual permet la combinació de 
locomotores d’adherència i cremallera. 
Finalment, el 1891 el govern dóna llum 
verda a l’adjudicació de l’obra i després 
de tretze mesos de construcció, el Cre-

mallera de Montserrat queda inaugurat 
el 6 d’octubre de 1892.
A principis del segle XX la línia es con-
solida, recuperant el projecte inicial amb 
l’enllaç el 1905 amb l’estació de Monis-
trol Nord de la línia Barcelona-Manresa-
Lleida; es milloren les infraestructures 
ampliant andanes a les estacions i per-
llongant els trams de doble via augmen-
tant-ne la capacitat; fins que el 1922 la 
companyia de Ferrocarrils Catalans posa 

en servei la línia Martorell-Manresa i 
construeix una estació de correspondèn-
cia amb la del cremallera.
A partir de 1930, però, la millora dels 
accessos per carretera a la muntanya de 
Montserrat i la inauguració de l’Aeri de 
Montserrat entren en competència amb 
l’explotació del cremallera començant 
el seu declivi. Durant la Guerra Civil 
la línia es tanca als passatgers i només 
s’utilitza per al transport de ferits i abas-
timents de l’hospital militar instal·lat al 
Monestir. Durant els primers anys de 
postguerra les dificultats econòmiques 
suposen la paralització de les tasques de 
manteniment i millora de la línia, tot i 
que a la dècada dels 40 s’enregistren les 
xifres de passatgers més altes. El 1953 
es produeix un tràgic accident quan un 
comboi que pujava cap al Monestir es 
desprèn i en el seu descens fora de con-

trol col·lisiona amb dos combois més que 
li anaven al darrere metres més avall. 
El resultat són 8 morts, 160 ferits i un 
progressiu desús de la línia per manca 
de confiança que acaba amb el seu tan-
cament el 12 de maig de 1957 després de 
no poder afrontar el cost econòmic de les 
inversions de manteniment necessàries.
El 1999 es planteja la recuperació del 
Cremallera de Montserrat per fer front 
als greus problemes de congestió en els 

accessos viaris 
a la muntanya. 
Ferrocarrils de 
la Generalitat de 
Catalunya (FGC) 
es fa càrrec de la 
redacció del pro-
jecte i l’explota-
ció de la línia. El 
projecte inclou 
la conservació de 
pràcticament la 
totalitat del tra-
çat anterior entre 
Monistrol-Vila i el 
Monestir, elimi-
nant-ne els antics 
passos a nivell. 
Entre Monistrol-

Vila i Monistrol-Enllaç es construeix 
un viaducte de 480 metres de llarg i es 
descarta l’antic traçat fins a l’estació de 
Castellbell i el Vilar. Finalment, durant 
el juliol del 2001 s’inicien les obres, el no-
vembre de 2002 s’instal·len els primers 
rails, el març de 2003 es fan les primeres 
proves amb material rodant i finalment 
l’11 de juny del mateix any s’obre de nou 
al públic, 46 anys després de l’últim ser-
vei.
Tècnicament, la línia té una longitud 
de 5.238 m dels quals 4.100 m són amb 
cremallera a partir de l’estació de Mo-
nistrol-Vila; el desnivell és d’uns 550 m 
amb pendents màxims de fins al 15 %; un 
viaducte sobre el riu Llobregat i 4 túnels 
completen un recorregut fantàstic que 
en 15 minuts ens transporta al bell mig 
d’un dels punts més emblemàtics de la 
geografia catalana.

Cremallera de Montserrat
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La serralada dels Andes s’estén des de Veneçuela fins a la Patagònia i travessa tot Amèrica del Sud.

CONCURSIONISME

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

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
413 dedicat a l’Oberland bernès és Salvador Viola Crespillo. A 
la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu 
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.

1

2

12

11

13

Solucions del Concursionisme 413: 1 Rabadá, 2 Jungfraujoch, 3 Lauterbrunnen, 4 Aar, 5 Berna, 6 Eiger, 7 Interlaken, 8 Alt Alamanic, 

9 Grindelwald, 10 Stollenloch, 11 Jungfrau, 12 Finsteraarhorn, 13 Thun, 14 Monch, 15 Heckmair.

3

4

5

14

6

15

7

8

9

10

1.  Amb 6.768 m, és el cim més alt del Perú i el quart més alt de l’Amèrica del Sud. 
El seu nom prové del quítxua waskha (cadena) i ran (pedres o muntanyes rocoses).

2. Aquesta muntanya de 3.405 m està ubicada al límit fronterer entre Xile i 
Argentina, a la zona de la Patagònia. El Dr. Francisco Moreno la va batejar amb 
aquest nom el 1877 en honor al capità de l’HMS Beagle.

3. Cim de 5.496 m situat al Perú. Al juliol de 1966, la revista alemanya Alpinismus 
va publicar una enquesta entre experts en muntanya, que la va triar com “La 
muntanya més bella del món”.

4. El 14 de gener de 1897 aquest alpinista suís de nom Mathias va fer la primera 
ascensió al cim més alt d’Amèrica.

5.  És una muntanya de 3.150 m ubicada a la Patagònia. Durant molt de temps, va 
ser considerada la muntanya més difícil d’escalar del món, amb una paret de 800 
metres de granit i amb constants pèssimes condicions climàtiques.

6. També conegut com a mal d’altura o mal de muntanya agut és una síndrome 
vinculada a una pujada massa ràpida en altes altituds i a l’absència d’aclimatació. 

7. Amb els seus 6.962 metres d’altitud, és la muntanya més alta dels Andes. La 
muntanya va ser l’escenari del programa “El Cim” de TV3. 

8. És una serralada andina situada al nord del Perú amb una extensió de 180 km. 

Juntament amb la Serralada Negra, 
situada a l’oest d’aquesta Serralada, 
formen el callejón de Huaylas pel qual 
discorre el riu Santa.

9. Aquestes tres torres situades a Xile 
són un conjunt d’enormes monòlits 
de granit. La Torre Central de gairebé 
2.800 metres d’altitud va ser escalada 
per primera vegada el 1963 per 
Chris Bonington i Don Whillans. 
La Torre Nord va ser escalada per 
Guido Monzino i la Torre del Sud per 
Armando Aste.

10. De nom Lionel aquest alpinista 
francès conegut també per ésser autor 
d’Els conqueridors de l’inútil va ser 
el 1952 el primer en escalar el cim del 
Fitz Roy.

11. Amb 6.438 m és el cim més alt de 
Bolívia.

12. Aquest volcà extint de 6.263 metres 
d’altura és la muntanya més alta de 
l’Equador. 

13. La primera ascensió al Chimborazo 
la va realitzar aquest famós alpinista 
i explorador anglès de nom Edward a 
l’any 1880, amb els germans Louis i 
Jean-Antoine Carrel.

14. Aquesta muntanya de 3.405 m 
considerada sagrada per les tribus 
locals està ubicada al límit entre Xile 
i Argentina a la Patagònia. El seu 
nom prové de l’aoniken que significa 
‘muntanya fumejant’. 

15. Aquest actor, director, 
documentalista i productor alemany 
de nom Werner va fer l’any 1991 una 
pel·lícula dedicada al Cerro Torre 
anomenada Crit de pedra (Schrei aus 
Stein).
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La Torreta 1.985 m i Serrat de 
l’Hospital 1.937 m

Castell d’Olivella i la cova de Can 
Muntaner
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- Horari: 1 h 10 min pel primer cim, 2 h fins al segon, 3 h 
15 min per tot el circuit.

- Desnivell: +/-180 m, acumulats; 110 m pel primer cim
- Dificultat: itinerari tècnicament fàcil i curt, bo per 

iniciar-se amb raquetes i també per fer-ho amb infants.
- Material: raquetes i pals de caminar. Sembla impossible 

que cap allau ens pugui sorprendre en aquesta ruta.
- Època: descripció feta per a ser realitzada a l’hivern i 

amb neu per sobre dels 1.800 m. Segons l’any de desem-
bre a febrer, mig març a tot estirar.

- Cartografia: val molt la pena disposar de la darrera 
edició del mapa Rasos de Peguera-Serra d’Ensija. Esc. 
1:25.000. Ed. Alpina.

- Accés: circulant per la carretera C-16 arribem a Ber-
ga. Just després de Berga passem un túnel a la sortida 
del qual trobem el trencall cap a la carretera BP-4654. 
Seguint les indicacions del Santuari de Queralt i Rasos 
de Peguera arribem a la BV-4242, que en 17 quilòme-
tres s’enfila fins a l’antiga estació d’esquí dels Rasos de 
Peguera, a la cota 1.985 m.

- Descripció: la pista que seguirem té orientació sud, així 

- Horari: de 2 h a 2 h 30 min.
- Desnivell: 245 m, acumulats en tres pujades.
- Dificultat: itinerari molt ben assenyalat i marcat 

pel Parc Natural del Garraf. La distància, d’uns 
cinc quilòmetres, la fa indicada per a la iniciació a 
l’excursionisme amb nens.

- Època: tot l’any però sempre és preferible evitar els 
mesos més calorosos de l’estiu.

- Cartografia: Massís de Garraf Esc. 1:25.000. Ed. Alpina.
- Accés: sortirem del poble d’Olivella al qual podem 

accedir des d’un trencall de la BV-2111 que uneix Sant 
Pere de Ribes al Garraf amb Sant Pere Molanta, prop de 
Vilafranca del Penedès.  

- Descripció: itinerari marcat com a sender local SL 
C-100. Curt però ben divers ja que, a més de descobrir 
la vegetació i la geologia del Garraf, compta amb força 
punts d’interès patrimonial. Olivella és un petit i 
encisador poble penjat sobre un cingle a 210 m. Davant 
de l’ajuntament un panell informatiu marca l’inici de la 
ruta. Fem la volta a la masia de Can Pau, separada del 
nucli urbà i baixem a una pista asfaltada. Reculem uns 
metres per la pista i un indicador ens fa travessar una 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



vinya. A l’altre costat el camí esdevé 
un corriol que puja entre pins una 
seixantena de metres fins a arribar 
al coll del Triador a 245 m. Darrere 
nostre tenim Olivella i al davant ja 
veiem les restes del castell. El camí 
baixa al fondo de Servera on trobem 
el PR C-37. Girem fondo avall i al cap 
de pocs metres trobem a mà esquerra 
una magnífica barraca de pedra 
seca. Uns metres més enllà, a la 
cota 195 m, un nou pal indicador 
assenyala, a la dreta, la pujada 
cap al castell. Arribem al fondo del 
Rector dominat pel castell. Passem 
per la font del Rector i uns grans 
safarejos que hi ha al seu costat. Un 
curt tram de pista deixa a la dreta les 
runes del mas del Rector i ens porta a 
un collet a 265 m. Des d’ allí enfilem 
la costeruda pujada al castell. Per 
unes escales de pedra fem cap a les 
runes de l’església romànica de Sant 
Pere de Castellvell (s.X). Completem 
la pujada al puig Molí (301 m) 

de la riera que seguim. Arribem a 
les vinyes de Can Muntaner. Si ens 
desviem uns metres (panell) trobem 
les restes d’una antiga sínia de tracció 
animal; el pou encara s’aprofita. 
L’itinerari segueix un llarg marge 
de la vinya, passa a tocar de la gran 
masia de Can Muntaner i ens porta 
fins al peu d’Olivella. Un camí curt 
però costerut passa per l’altre costat 
de can Pau i ens retorna al poble.

en forma de petita torre que corona 
la Torreta, 1.985 m, (1h 10 min). 
Ara tenim vistes cap al pantà de 
La Baells i el Moixeró. Més a prop, 
divisem el nostre següent objec-
tiu, el Serrat de l’Hospital. Baixem 
paral·lels a l’aresta nord de la Torreta 
guardant la distància respecte el 
cingle. Més avall ens allunyem del 
cingle i baixem 
pels suaus pen-
dents dels Rasets 
fins al coll que 
separa els dos 
cims, a 1.878 m. 
No té nom però 
a l’estiu hi ha la 
bassa dels Rasets 
on abeuren 
vaques. Pugem 
a l’est per una 
clariana primer i 
després traves-
sem el bosc fins 
a assolir el Serrat 
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Castell d’Olivella i la cova de Can Muntaner

RESSENYES

que la neu pot mancar si fa calor o 
temps que no neva. El punt de sortida 
és una pista que surt a mà dreta, 
dos-cents cinquanta metres abans de 
l’estacionament superior de Rasos de 
Peguera. Arrenca a la cota 1.975 m. 
Primer avança cap el sud-est i gira 
progressivament cap a l’est quedant 
exposada al sud. Es gairebé planera 
i progressa en tot moment per la 
falda del cim del Pedró que sustenta 
l’antiga estació d’esquí. A la vertical 
del cim fa un lleuger descens que 
ens porta a 1.935 m a l’entrada d’un 
gran pla on el bosc perd densitat, és 
el pla de l’Orri. Sense arribar al punt 
més alt del pla trenquem cap al sud, 
remuntem un pendent entre pins, 
ara espaiats, que ens du a l’aresta oest 
del pic de la Torreta. Allí gaudim 
d’una gran vista de tot el Berguedà. A 
continuació seguim l’aresta paral·lels 
a una petita línia elèctrica que 
alimenta unes antenes properes al 
cim. Arribem al gran vèrtex geodèsic 

on trobem les runes del castell. 
Documentat l’any 992, només en 
resten les bases dels murs i una gran 
torre rodona. Gaudim de vistes cap a 
tot el massís del Garraf, l’Alt Penedès 
i el mar. Retornem a la font del 
Rector i trencant a la dreta baixem al 
fondo de Servera, al punt on hi ha el 
Barret del Rector, tres grans pedres 
dretes que semblen ser un dolmen. 
La nostra pista s’uneix a la que baixa 
seguint la  riera 
de Begues. Aviat 
l’abandonem i 
trenquem a la 
dreta per un 
coster que ens 
deixa davant 
de la cova de 
Can Muntaner. 
És una balma 
molt gran, en 
un cingle, que 
visitem. El camí 
baixa fins al llit 

de l’Hospital, 1.937 m, (2 h). Vistes cap 
al nord amb les serres d’Ensija i del 
Cadí. Per tornar baixem al darrer coll 
i remuntem, per la línia de menys pen-
dent, els Rasets. Assolim el punt més 
alt del pla de l’Orri a 1.945 m. Després 
perdem uns deu metres fins a trobar 
la pista a l’entrada del pla, que seguim 
fins al punt d’inici.

Salabardar 2.077 m

Nord 

Estació d’esquí dels 
Rasos de Peguera

BV-4243 ▲

▲

el Pedró 2.051 m

la Torreta 1.985 m

Serrat de l’Hospital  
1.937 m

▲

▲

▲ ▲

Olivella

BV-2111

Can Muntaner

Sínia

Cova

Castell d’Olivella

Nord 

Fondo de Servera

Fondo del Rector

Coll del Triador

▲
▲

▲

▲

▲

▲



* 4 € DE DESCOMPTE EN LA COMPRA DEL FORFET PRESENTANT EL CARNET DE LA UEC 2020

*Avantatges pels socis de la UEC

REFUGI DE REBOST

A10 minuts de les pistes 
Coll de Pal-La Molina

10% de descompte al forfet 
amb la targeta de la FEEC

Pensió completa socis UEC 38,80€
Mija pensió socis UEC 29,70€ 



Si l’emoció de l’esquí

t’enamora,

CERDANYA BERGUEDÀ RIPOLLÈS

* 10% de descompte en totes les tarifes presentant el carnet de la FEEC

  Promoció no acumulable amb altres descomptes   


