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Refugi UEC CARO 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· Altitud: 1.109 metres · Capacitat: 40 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Espeleologia, barranquisme, BTT i excursionisme

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

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

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

Refugi de PUIGCERCÓS 

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

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

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

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

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

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

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net
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Olesa
Vall d’Aran, 2 Ap.Correus 177 
08640 
Telèfon 93 778 29 52
uec@uecolesam.org

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

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

Terrenys d’acampada:
Caro – Alfara de Carles
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UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes



editorial

Emergència climàtica, també a 
la muntanya

Sens dubte, l’anàlisi del canvi climàtic i les seves conseqüències a nivell global és un 

dels temes més presents en les agendes de la majoria dels actors polítics, econòmics, 

culturals i socials en l’actualitat. I a Excursionisme també ens en fem ressò. L’àmbit de 

les muntanyes, el nostre estimat terreny de joc, no es queda en absolut al marge dels 

efectes de la pujada de les temperatures a nivell global, tal i com probablement molts 

de nosaltres hem pogut comprovar , a petita escala, directament al realitzar les nostres 

activitats: des del retrocés imparable de les glaceres fins a la pujada en altitud del 

bosc, són nombrosos els exemples que podríem trobar de les conseqüències d’aquest 

escalfament. 

Entre el 29 i el 31 d’octubre del recentment acabat 2019 l’Organització Meteorològica 

Mundial, organisme depenent de l’ONU, va organitzar a la seva seu a Ginebra (Suïssa) 

la Cimera de l’Alta Muntanya amb l’objectiu d’analitzar aquests canvis i promoure un 

diàleg al més alt nivell amb la finalitat de facilitar el desenvolupament sostenible i 

la reducció dels riscos a les regions de muntanya i a les àrees que, aigües avall, 

depenen d’elles. Cal recordar aquí que la criosfera de muntanya -glaceres, mantell 

nival estacional i permafrost- i els ecosistemes de muntanya proporcionen i regulen 

els recursos d’aigua dolça d’aproximadament la meitat de la població mundial. Un dels 

efectes de l’escalfament global és el canvi precisament en la criosfera de muntanya i la 

distribució de les precipitacions i aquests posen en perill els ecosistemes de muntanya 

i augmenten la probabilitat de que es produeixen catàstrofes naturals. Si tenim en 

compte que una part molt important de les àrees de muntanya al mon es troben en 

països en vies de desenvolupament, i alguns manifestament pobres, no cal insistir en 

els riscs al quals estan sotmeses les sovint molt vulnerables poblacions que hi viuen.

Així doncs, considerant l’elevada sensibilitat de les muntanyes al canvi climàtic, de 

caràcter antropogènic sens dubte en l’actualitat, s’ha de tenir present que totes les 

mesures que es prenguin per lluitar contra aquest podran tenir sobre aquelles àree sun 

potencial efecte molt positiu. No es tracta de pretendre de que res canviï en el temps, 

la vida és dinamisme, sinó de comprendre que les nostres accions tenen un impacte 

significatiu, en un sentit o en un altre, en aquells racons del mon que més ens atrauen 

i estimem i actuar en conseqüència.  



6

Des de fa pocs anys, la república de Geòrgia, al Caucas, ha esdevingut un nou i sol·licitat 
destí de muntanya. Cims a la ratlla dels 5.000 metres, quilòmetres i quilòmetres de 

senders, i l’espectacular barreja del blanc de les geleres i el verd de les muntanyes, fan 
que aquest país europeu situat a tocar de l’Àsia sigui un espai per descobrir pels 

amants dels esports de muntanya. 

Text i fotografies de David Sancho

A tocar 
dels gegants 
del Caucas: 
la travessa d’Svanetia

Arribada al país

La primera jornada de viatge serveix per 
conèixer la capital del país, Tblisi. La ca-
pital georgiana és una ciutat caòtica amb 
un trànsit infernal, on podem tenir un 
primer contacte amb la gent i la llengua 
del país, llengua que posseeix el seu pro-
pi alfabet i motiu d’orgull nacional. Tot i 
no ser la ciutat més bonica del Caucas, a la 
part antiga de la ciutat hi ha també espais 

agradables per sopar, passejar i visitar, 
com la fortalesa de Narikala, que s’aixeca 
solemne damunt de la ciutat i que con-
trasta amb construccions més modernes 
com el Pont de l’Amistat, il·luminat de nit 
amb desenes de colors.
La travessa que proposem recorre la re-
gió d’Svanetia, fronterera amb Rússia, on 
durem a terme una travessa de vuit dies 

per la seva vall principal. La capital de la 
regió és Mestia (on arribarem el quart dia 
de travessa) i la resta de la regió està for-
mada per comunes (que indiquem entre 
parèntesi a la ruta), en la qual s’agrupen 
els petits pobles que visitarem durant la 
caminada. La millor opció per arribar als 
petits pobles d’Svanetia és contractar el 
transport a través d’alguna de les múlti-

Arribant al poble de Davberi durant la setena 

jornada de travessa
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ples agències de turisme que existeixen 
al país, ja que això ens estalviarà temps. 
El que no ens estalviarem és el compli-
cat trànsit i les molt irregulars carreteres 
d’Svanetia, que fan que fàcilment el temps 
dels desplaçaments es multipliqui.

LA TRAVESSA D’SVANETIA

Dia 1: Barshi (Etseri) 
– Ushkvanari (Becho),    
+930 m - 1.100 m (7 a 8 h), 
16 km

Iniciem la marxa cap al petit poble de 
Barshi, on arribem en furgoneta des 
d’Ushkvanari (fi d’etapa d’avui) i on dor-
mirem els primers dies de travessa. Ar-
ranquem per una pista forestal que més 
endavant es transforma en camí, sovinte-
jat pels nombrosos ramats de vaques que 
trobarem arreu. No és perquè sí que el for-
matge és un dels plats nacionals del país i 
que trobareu gairebé a cada plat.
Al llarg del camí trobarem marques blan-
ques i vermelles a l’estil dels GR, així com 
cartells indicadors, però no són tan abun-
dants com al Pirineu i les marques i di-
reccions no són sempre tan evidents. Cal 
anar atent i seguir la lògica del terreny per 
anar buscant els millors passos en cas de 
dubte.
El primer objectiu de la jornada passa per 
arribar al Bak Pass, un coll situat a 2.420 

metres, i que aproximadament marca la 
meitat de la jornada. En un dia clar, des 
del coll podem veure els cims de l’Ushba, 
cim bicèfal que arriba als 4.710 metres en 
la punta nord. La vista sobre l’Ushba la 
mantindrem durant tota la baixada fins 
al replà on trobarem la petita església de 
Mezuris Angelosi (2.285 m), i ja des d’allà 
baixarem muntanya avall per terreny 
boscós, primer, i per prats, després, fins a 
arribar al poble de Tvebishi. Des d’allà, ja 
per pista, arribarem a Ushkvanari.

Dia 2: Ushkvanari (Becho) 
– Gelera i cascades de 
l’Ushba, +/- 1.000 m          
(6 a 7 h), 13 km

Tot i que la segona jornada del tresc no es 
correspon ben bé amb la travessa, val la 
pena aprofitar que som aquí per visitar les 
impressionants cascades de l’Ushba així 
com la gelera que dóna accés a aquest cim.
Des d’Ushkvanari anem amb furgoneta 
fins al final de la pista que porta a les cas-
cades de l’Ushba i on comença el camí, a 
l’altura del Hiker Cafe. Un cop allà, el pri-
mer que cal fer és travessar el riu Dolra, 
que baixa ben fort directe des de la gelera 
de l’Ushba. Travessat el riu, seguim camí 
amunt en direcció nord fins a trobar un 
control militar (cal recordar que som 
a tocar de la frontera russa, país amb el 
qual Geòrgia té una pèssima relació) que 
també disposa d’un petit bar i un espai 
per acampar.
Quan portem uns quatre quilòmetres i 
mig de camí, a uns 1.980 m d’altura, el 
camí es bifurca. A la dreta, el camí va di-
recte cap a les cascades de l’Ushba, i a l’es-
querra puja muntanya amunt guanyant 
un fort desnivell per anar cap a la gele-
ra. Prendrem aquest camí seguint unes 
escasses marques blanques i blaves (que 
marquen el camí cap a la gelera), on arri-
barem després de creuar un altre riu i on 
podrem meravellar-nos amb les enormes 
parets dels cims de l’Ushba.

Vista sobre la fortalesa de Narikala, a Tblisi

Muntanyes i pastures, una constant a la zona d’Svanetia
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Baixem fins a la cruïlla anterior i ens 
apropem a les cascades, la més alta de les 
quals cau de dos-cents metres més amunt. 
Tornarem sobre els nostres passos fins al 
punt d’inici de la jornada, on de nou amb 
furgoneta baixem fins a Ushkvanari.

Dia 3: Ushkvanari (Becho) 
– Mestia, +/- 1.700 m (8 a 
9 h), 23 km
La tercera jornada del tresc ens portarà 
fins a la capital d’Svanetia, Mestia, una 
petita ciutat amb tot tipus de serveis. 
Des d’Ushkvanari posem rumb al po-
ble abandonat de Guli, que marca més 
o menys la meitat del camí cap al Guli 
Pass (2.953 m) i que serà el punt més alt 
que coronarem avui. Poc després de les 
restes de Guli, trobarem la petita església 
de l’Arcàngel, un lloc ideal per fer una 
parada i carregar aigua, ja que també hi 
trobarem una font.
En un parell d’hores més, arribem al Guli 
Pass, pas principal entre les comunes de 
Becho i Mestia, i des del qual tindrem 
unes vistes magnífiques de les valls de la 
zona. Com a curiositat, el pic que porta el 
nom de Guli és uns metres més baix que 
el coll de mateix nom, i queda sota nos-
tre a 2.925 metres d’altura. Fetes les fotos 
iniciem el descens cap a Mestia a través 
de valls profundíssimes farcides de vege-
tació, una ziga-zaga descendent i després 
un llarg flanqueig travessant els diversos 
rierols que solquen la muntanya.
Finalment el camí es transforma en pis-
ta, que ens apropa fins a una gran creu 
situada a uns 2.160 metres i que s’alça 
just damunt de Mestia. En aquest punt 
també hi ha una mena de mirador, i po-
drem veure la ciutat pràcticament sence-
ra (amb les seves característiques torres) 
així com l’encaixonat aeroport, on a l’hi-
vern hi aterren els esquiadors que van a 
les noves estacions de la zona.
Des de la creu prenem un altre camí, que 
en baixada constant ens farà perdre prop 
de sis-cents metres de desnivell per arri-
bar finalment a Mestia.

Dia 4: Mestia – Chvabiani 
(Mulakhi), +650 m, -500 m 
(4 h aprox.), 15 km
Etapa descansada que ens torna a 
endinsar en els petits pobles del Caucas, 
que semblen viure en una època diferent 
comparats amb la ciutat de Mestia.

Baixant del Bak Pass en direcció al poble de Tvebishi

Creuant el riu Dolra de camí cap a la gelera de l’Ushba

La forma en “U” delata l’origen glacial de les valls d’Svanetia
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Deixem enrere la capital d’Svanetia per 
una pista forestal, per prendre després 
un corriol que puja fort entre els boscos 
de la zona. Guanyem tot el desnivell de 
la jornada en les dues primeres hores de 
marxa, cosa que després ens permet tenir 
un descens més relaxat cap als poblets de 
la comuna de Mulakhi, que anirem tra-
vessant fins a arribar al final d’etapa, a 
Chvabiani.
Cadascun dels pobles que trobarem dis-
posa de desenes de les típiques torres 
d’Svanetia, construïdes amb la doble 
finalitat de servir de magatzem i cons-
trucció defensiva en cas d’invasió, però 
també com a protecció contra les allaus a 
l’hivern, que podien colgar una casa però 
no aquestes torres. A Chvabiani vam te-
nir l’oportunitat de visitar-ne una i val la 
pena per entendre millor com devia ser 
la vida en aquest racó de món quan so-
breviure era la primera necessitat de les 
persones.

Dia 5: Chvabiani (Mulakhi) 
– Adishi (Muzhali), +950 m 
/-500 m (5 a 6 h, 12 km
Sortim de Chvabiani per la pista fores-
tal que porta al poble veí de Zhabeshi, el 
darrer d’aquesta vall, on començarem a 
guanyar desnivell. Entre trams de boscos 
i prats arribem al recinte del Tetnuldi Ski 
Resort, una altra de les noves pistes d’es-
quí, aquesta oberta el 2016, de les mun-
tanyes georgianes. Si el dia acompanya, 
podrem veure el cim del Tetnuldi (4.858 
m) una de les grans muntanyes de Ge-
òrgia i que s’ascendeix en uns tres dies 
aproximadament.
Pugem per les pistes d’esquí fins a gai-
rebé els 2.500 metres (la cota màxima 
de l’estació està a la ratlla dels 3.100 m), 
aquí abandonem el recinte per començar 
a perdre altura en direcció a Adishi, el 
poble més aïllat de tots els que visitem 
durant la travessa, ja que no té cap poble 
veí i està comunicat amb l’oficialment 
“carretera en reconstrucció” cap a Mes-
tia per una pista forestal en condicions 
irregulars. A l’hivern, queden totalment 
incomunicats, fet que fa que en aquesta 
zona hi visqui molt poca gent i la meitat 
de les cases del poble estiguin mig ender-
rocades. Per això molt possiblement no 
haureu estat mai en un lloc més solitari 
que aquest.

Vista de les parets de l’Ushba des de l’inici de la gelera

Aproximació a les cascades de l’Ushba
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Dia 6: Adishi (Muzhali) 
- Ifrali (Kala) +900 m / 
-1.000 m (6 a 7 h), 18 km
Deixem enrere Adishi pel seus carrers es-
trets i enfangats, i prenem un sender que 
s’endinsa per la vall del riu Adishchala en 
direcció sud-oest. Els primers quilòme-
tres de la jornada són pràcticament plans, 
fins que arribem al capdamunt de la vall 
i apareix davant nostre l’impressionant 
glaciar d’Adishi, ben esquerdat i flanque-
jat per parets de roca que s’eleven fins als 
cims de quatre mil metres. 
En aquest punt cal creuar el riu, i la for-
ça de l’aigua que baixa directament de 
la gelera fa impossible fer-ho a peu, així 
que caldrà pagar per creuar a cavall. Allà 
mateix trobareu cavalls i genets que us 
ajudaran a creuar-lo, o també podeu pac-
tar-ho a Adishi, on veureu que a pràctica-
ment totes les cases disposen de cavalls. 
Igualment podeu fer el trajecte d’Adishi 
fins a creuar el riu a cavall. Un cop creuat 
el riu comencem a guanyar desnivell amb 
força en direcció al pas de Chkhutnieri 
(2.722 m), el punt més alt de la jornada 
d’avui. En un dia clar, des d’aquí podrem 
veure els cims del Tetnuldi (4.858 m) i del 
Shota Rustaveli (4.859 m), així com la ge-
lera d’Adishi. Iniciem el marcat descens 
de mil metres de desnivell que ens por-

tarà a tocar d’un altre riu, el Kaldechala 
i que anirem seguint en el nostre descens 
cap a Ifrali, primer per camí i després per 
pista forestal. Arribats al poble de Khalde 
ja estem prop del final, i en uns tres quilò-
metres de pista arribarem al final d’etapa 
a Ifrali.

Dia 7: Ifrali (Kala)- Ushguli 
+600 m / -500 m. (4 a 5 h), 
14 km
Sortim d’Ifrali pista avall per passar pels 
llogarets de Lalkhori i Davberi. En aquest 
darrer, i després de creuar el riu Enguri 
per un pont, prenem el sender que flan-
queja la vall en direcció oest. El camí 
transcorre entre prats i boscos frondosos, 
que ens permeten gaudir del verd d’aques-
tes muntanyes. 
Conforme anem perdent altura ens apro-
pem a la pista que solca la vall, per on ar-
ribarem al poble d’Ushguli, un dels mes 
icònics d’Svanetia i on acaba la travessa. 
La multitud de torres que hi ha al poble 
i el teló de fons de la vall, amb glaceres 
i cims a la ratlla del cinc mil metres, li 
donen un aire èpic digne del Senyor dels 
Anells. No és perquè sí que aquest petit 
poble és l’assentament estable poblat de 
forma continuada al llarg de l’any més alt 
d’Europa, ja que es troba prop dels 2.100 
metres d’altura.
A Ushguli trobareu una bona quantitat 
de guest houses, bars i cafeteries, i és que 
sembla que està cridat a ser un important 
destí turístic. Per passar la tarda podeu 
visitar el Museu Etnogràfic de la població, 
on trobareu alguns objectes de la vida tra-
dicional a Svanetia, tot i que el més inte-
ressant és l’edifici on es troba, òbviament 
una torre esvana.

A tocar dels gegants del Caucas: la travessa d’Svanetia

Darrers metres de camí abans d’arribar al Guli Pass

Vistes d’àliga des del Guli Pass (2.953 m)
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Dia 8: Ascensió al Guri 
Peak +/- 800 m (3 a 4 h), 7 
km
Acabada la travessa afegim una jornada 
més, ja que no hi ha millor manera d’aca-
bar-la que fer un cim amb vistes de som-
ni, i que fàcilment assolim des d’Ushguli.
A la sortida del poble agafem el sender que 
de bon inici guanya desnivell sense treva. 
Pugem per l’ample llom del cim seguint 
sempre un camí ben fressat, amb pocs 
trams plans per descansar i que ens porta 
directes al cim del Guri Peak (2.970 m), 
un cim ample coronat per diverses fites 
i que és una autèntica balconada als ge-
gants del Caucas. Just davant nostre apa-
reixen llampants cims ja coneguts com el 
Tetnuldi (4.858 m) o el Shkara (5.203 m), 
sostre de Geòrgia, que s’aixeca com un 
mur dos-mil metres per damunt nostre.
Fem les fotos de rigor i tornem cap a Ush-
guli, on posarem punt i final a aquesta 
estada a Svanetia, un lloc per descobrir i 
gaudir de la muntanya.

DADES TÈCNIQUES
Podeu trobar informació general del 
país, rutes i altres propostes al web 
www.caucasus-trekking.com.
Pels tracks de la ruta i més informa-
ció busqueu l’etiqueta “Geòrgia” a 
www.segueixpujant.blogspot.com 

CARTOGRAFIA:
Al mapa Georgian Caucasus 1:75.000 
de l’editorial terraQuest (www.
terraquest.eu) trobareu l’itinerari 
d’aquesta ruta i d’altres zones de 
Geòrgia. També podeu consultar el 
web https://en.mapy.cz i buscar la 
zona d’Svanetia. A banda d’aquests, 
també podeu trobar els mapes de 
muntanya de l’editorial georgiana 
Geoland.

ALLOTJAMENT:
Al llarg del tresc hi ha zones 
d’acampada, però podeu optar per 
una opció més còmoda i gens cara 
que són les nombroses guest hou-
ses que trobareu al llarg de la ruta. 
A més, us poden preparar un pic-nic 
per cada jornada de la travessa si ho 
demaneu.

AGÈNCIES:
És la manera més fàcil de moure’s 
per Geòrgia per tal de contractar el 
transport i assegurar-se l’allotjament 
per la travessa, si aquesta és la vos-
tra opció. Als pobles d’Svanetia, tro-

bareu taxis totterreny així com fur-
gonetes per moure-us per la zona.

TRANSPORT:
Per moure-us pel país teniu diferents 
mitjans de transport, però per arribar 
als petits pobles d’Svanetia haureu 
de desplaçar-vos primer a Zugdidi en 
bus o en tren des de Tblisi. Allà hau-

reu de llogar un vehicle amb conduc-
tor o agafar una Marshruska (mini-
bus) a l’estació principal d’autobusos 
de Zugdidi.

MONEDA:
La moneda de Geòrgia és el Lari. 1 lari 
equival a 0,30 €. Geòrgia és un país 
amb uns preus molt assequibles.

L’ascensió al Guri Peak (2.970 m) discorre enmig de frondosos prats alpins

Impressionant teló de fons a Svanetia, amb el Tetnuldi (4.858 m) i el 

Shkara (5.203 m) com a cims més destacats
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Camí del Mont Chajol, amb el Rocher Rouge, el Mont Bego i el Sainte Marie al fons
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Raid de les Merveilles, 
esquiar prop del mar 

El Parc Nacional del Mercantour cobreix un allargat sector que marca la fi dels Alps 
francesos. S’acaba sobre la vall de la Roya a tan sols trenta-cinc quilòmetres del mar 

Mediterrani. A la capçalera trobem les valls de Valmasque i de les Merveilles, que conflueixen 
a la vall de Casterino. Les tres valls formen un conjunt que ofereix un ampli ventall 

d’esquiades capaces de satisfer a l’esquiador més exigent. Proposem aquí un raid de dos dies 
fent nit al refugi de Merveilles i tres ascensions des de l’acollidor alberg de Casterino. 

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí
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Situació i accés

El Parc Nacional del Mercantour 
abraça un extens arc dels anome-
nats Alps marítims francesos, a 

cavall de dos departaments. Té una su-
perfície de 68.500 hectàrees, és a dir 1,5 
vegades la superfície d’Andorra i amb 
aquesta gran extensió ocupa la capçalera 
de força valls que van des de la Ubaye, 
a l’oest, fins a la vall de la Roya, a l’est, 
passant per les valls de Verdon, Tinée i 
Vésubie. Nosaltres anirem allà on s’acaba 
el parc i l’arc alpí francès que és a la vall 
de Roya, també anomenada vall de Tende.
La vall de la Roya té la particularitat de 
ser el darrer territori incorporat a Fran-
ça. El 1947, en virtut del Tractat de París, 
una França “vencedora” va arrabassar 
uns 700 Km quadrats a la “derrotada” 
Itàlia. D’aquesta manera l’alta vall de la 
Roya amb les comunes de Tende i la Bri-
gueva va passar a ser francesa. Succeí el 
mateix amb les capçaleres de les valls de 
Vésubie, Tinée i, força més al nord, la Va-
llée Étroite amb el conegut cim del Mont 
Thabor. Aquesta vall recorre 61 Km des de 
la seva capçalera al coll de Tende, on un 
túnel dóna accés a Itàlia, fins al mar a la 
població italiana de Ventimiglia. És a dir 
la nova frontera del 1947 va partir la vall 
entre els dos països, quedant  la part baixa 
a Itàlia i la capçalera, un 70% del territori, 
a França. Això fa que per accedir-hi, se-
guint l’autopista arran de mar, haguem 
de travessar la frontera Italiana i prendre 
la primera sortida a Ventimiglia. Remun-
tant la vall, passat Franghetto tornem a 
entrar a França. A Saint Dalmas de Tende 
prenem un trencall que en 13 Km guanya 
850 m d’altura i ens deixa a Casterino on 
dormirem quatre nits. Des de Barcelona 
són 750 Km i unes 8 hores de carretera a 
les quals caldrà afegir les pauses.
Casterino no és un poble sinó un cul 
de sac on acaba la carretera. Hi ha uns 
quants xalets privats, una explotació ra-
madera apartada i el nostre alberg que 
ofereix servei de restaurant. A l’hivern hi 
ha vida perquè hi ha una estació d’esquí 
de fons amb un gran edifici que fa de cen-
tre d’acollida i que ofereix tots els serveis. 
Quan funciona l’estació també s’hi poden 
fer rutes amb trineus tirats per gossos o 
un circuit de raquetes combinat amb tir 
amb arc. Nosaltres hi anem els cinc pri-
mers dies de Setmana Santa, de dissabte 
a dimecres a finals de març, havent fet 
l’anada divendres a la tarda i vespre. Hi 

trobem poca gent, essencialment grups 
d’excursionistes amb raquetes que aparei-
xen cada dia. L’estació porta quinze dies 
tancada per manca de neu i és que aquest 
fons de vall, ampla i planera, es troba a tan 
sols 1.550 m sobre el nivell del mar.
L’alberg de Sainte Marie Madeleine està 
situat al final de la carretera. Ofereix habi-
tacions amb lavabo, senzilles i rústiques, 
amb parets i terra de fusta, a la segona 
planta a les quals s’ha d’accedir per una 
galeria exterior. Pel que fa al menjar ofe-
reix una cuina de muntanya de molt bona 
qualitat i uns esmorzars de bufet més que 
generós. 

Raid circular per les valls 
de Valmasque i Merveilles

Dia 1. Casterino - Baisse 
de Valmasque - Refugi 
de Merveilles. +1.000 m / 
-440 m 7 a 8 h

És dissabte i sabent que trobarem el refugi 
de Merveilles guardat emprenem la gran 
volta que enllaça les valls de Valmasque 
i Merveilles per fer-hi nit. Aquesta serà 
l’etapa més llarga i en la qual anirem més 
carregats. Necessitarem piolet i grampons 

Raid de les Merveilles, esquiar prop del mar

Part baixa de la vall de Valmasque, sota la Cime Charnassere

Tende amb la seva acolorida catedral és el poble més important de la vall de la Roya
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a més del sac de dormir i menjar per 
dos dies. Sortim esquiant de l’alberg en 
direcció nord seguint una pista asfaltada 
força planera que recorre el lateral de la 
vall. Aviat ens endinsem en el típic bosc 
de pins làrix. Aquests pins alts i esvelts 
són els que trobarem en tot aquest sector 
i tenen la particularitat de ser una de 
les poques coníferes caducifòlies, és a 
dir, que a la tardor perden les agulles, 
originant uns paisatges de muntanya 
als quals estem poc habituats. Al cap de 
tres quarts arribem a  una bifurcació on 
deixem la pista. Hi ha dos camins, un que 
va al refugi privat de Fontalba i el nostre 
que s’endinsarà cap a l’oest a la vall de 
Valmasque. Immediatament trobem els 
rètols que ens informen de l’entrada del 
parc nacional. L’accés a la vall és engorjat, 
el camí d’estiu segueix l’inclinat vessant 
sud de la gorja.Quan portem una hora i 
mitja esquiant la prudència ens obliga a 
posar-nos els esquís a la motxilla i calçar-
nos els grampons. Amb l’ajut del piolet 
recorrem un centenar de metres sobre 
el costerut vessant de neu dura. Passat 
aquest punt la vall s’eixampla i apareixen 
els grans cims que la tanquen a ponent, 
com són la punxeguda Cime Lusière de 
2.907 m o la bicèfala Cime Chamineye de 
2.921 m. Darrere seu hi ha el Mont Clapier, 
que amb 3.045 m és l’últim tresmil dels 
Alps. Deixem a la dreta la vall que porta al 
gran llac de l’Agnel. Per un pont canviem 
de vessant de la vall, que presenta un 
magnífic aspecte hivernal. Mitja hora més 

amunt quan hem de tornar al vessant dret 
som incapaços de trobar el lloc i toca fer-
ho amb els esquís a la motxilla passant el 
riu de pedra en pedra. A partir dels 2.000 
m la vall, orientada ara cap al sud-est, 
guanya inclinació. Sobre terreny segur 
ens enlairem ràpidament fins a la riba del 
llac Vert on hi ha el refugi de Valmasque a 
2.233 m. Passant sobre la presa que tanca 

el llac arribem al refugi quan portem 
cinc hores de camí. El refugi, guardat a 
l’estiu, ofereix una part lliureoberta. És 
acollidora però freda així que dinem a fora 
aprofitant l’escalfor del Sol. A les tres de la 
tarda reprenem la marxa, camí de l’encara 
llunyà refugi de Merveilles. Ara toca 
remuntar l’alta vall de Valmasque seguint 
una marcada direcció sud. Travessem pel 
mig la superfície nevada del llac Vert. A 
la seva capçalera uns pendents suaus ens 
aboquen a la presa del llac Noir a 2.278 
m. Tot i ser ben nevat el travessem per 
la seva riba esquerra. L’accés al darrer 
dels estanys és més costerut i tancat, fa 
l’efecte que pugem a un coll. A la cota 
2.341 arribem a la presa que tanca el 
gran llac de Basto, el més allargat i gran 
dels tres. Mentre el travessem pel bell 
mig observem a la dreta els cims  que 
el dominen, la Tête Sud du Basto i la 
Tête Nord du Basto. Al fons de la vall 
dos-cents metres més amunt distingim 
clarament el coll que ens donarà accés 
a la vall de les Merveilles. Per pendents 
amples i sense dificultat arribem al pas 
de la Baisse de Valmasque, de 2.549 m, 
dues hores i quart després d’abandonar el 
refugi. Des del coll veiem un bon tros de 
la vall de les Merveilles.A la nostra dreta 
hi ha el cim més preuat pels esquiadors 
de muntanya que visiten la vall, el Gran 

Arribada al refugi de Valmasque sobre la presa del llac Vert

Remuntant l’alta vall de Valmasque a l’altura del llac Noir
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Capelet de 2.949 m. A l’esquerra tenim el 
Mont Bego de 2.872 m, muntanya sagrada 
pels pobladors de la zona en la prehistòria. 
Cal explicar aquí que el nom de Merveilles 
no fa referència ala bellesa de la vall sinó 
als milers de gravats o petròglifs que els 
pastors del final del neolític i de l’edat 
de bronze (entre el 3200 i el 1200 abans 
de Crist) deixaren escampats en aquesta 
vall i en la veïna vall de Fontalba, i que 
fa dos segles van intrigar i meravellar als 
primers visitants de la vall. 
El vessant sud de la Baisse  de Valmasque 
impressiona per la inclinació de la canal 
de sortida. Nosaltres l’evitem fent unes 
ziga-zagues pel lateral. Passat aquest tram 
seguim el curs de la vall que perd altura 
suaument. Són quarts de sis i no tenim 
temps per intentar veure o admirar els 
gravats a la pedra. Jo havia visitat la vall a 
l’estiu i tenia una clara idea de la seva ubi-
cació, però la neu canvia molt la fesomia 
de la vall. Són més de les sis de la tarda 
quan per fi divisem l’allargassat refugi 
de les Merveilles situat a 2.111 m a la riba 
del llac Long Supérieur. El gruix de neu 
acumulat a la porta del refugi ens obliga 
a entrar-hi saltant els porticons metàl·lics 
inferiors. A dins ens rep el guarda i dos 
grups de francesos que passen la tarda al 
caliu del menjador. Mentre gaudim del 
merescut sopar una guineu afamada i, pel 
que sembla, habitual del lloc s’atansa al 
refugi a l’espera del menjar que li ofereix 
el guarda.

Dia 2. Refugi Merveilles - 
Mont de l’Arpette - Mont 
des Merveilles - Lac des 
Meches. +630 m / -1.330 
m 5 h

El refugi de Merveilles serviria de base per 
passar tres o quatre dies fent ascensions. 
Nosaltres volem tornar a Casterino 
però farem un cim abans. El guarda ens 
vol convèncer de fer el Grand Capelet, 
cim complicat i que no sempre està en 
condicions segures de neu, com ara és el 
cas. Però nosaltres estem força cansats 
per la llarga etapa del dia anterior i 
finalment optem pel més senzill Mont des 
Merveilles. El relleu és fàcil i amb el bon 
temps no costa gens orientar-se cap al pas 
de l’Arpette, que és el principal coll entre 
la nostra vall i la veïna vall de Gordolasque 
on hi ha el refugi de Nice. A l’esquerra 
deixem la Cime du Diablei a la dreta tenim 

el Roc i el Mont des Merveilles. Encarem 
el coll deixant al’esquerra la punxeguda 
Cime des Verrariers. Abans d’arribar-hi 
girem al nord i enfilem els suaus pendents 
d’una carena que culmina al Mont Arpette 
de 2.539 m (2 h). Des d’aquí dominem la 

vall de Gordolas que que ofereix una bona 
i temptadora baixada. Nosaltres encarem 
al nord el Mont des Merveilles del qual 
en veiem baixar un grup d’esquiadors 
que havien sortit del refugi abans que 
nosaltres. El camí és evident i assolim 

Raid de les Merveilles, esquiar prop del mar

Sortida del refugi de Merveilles amb el llac Long i el Gran Capelet al fons de la vall

El refugi de Merveilles  es troba penjat en una balconada sobre la vall  de la Minière
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per un pendent sostingut però ample i 
segur un avant-cim ben nevat. Per arribar 
al veritable cim hem de recórrer a peu 
una carena que demana tota la nostra 
atenció. Aquest cim de 2.720 m també 
rep el nom de Caire des Conques, 2 h 40 
min. Des del cim veiem al nord un altre 
grup d’esquiadors que guanyen altura 
pels costeruts i esglaonats pendents del 
Grand Capelet, el cim més alt de la vall. 
Sota seu un nombrós grup d’isards fugen 
cap al vessant oposat de la muntanya. Més 
a l’oest admirem els pendents de la Baisse 
de Valmasque que havíem esquiat la tarda 
anterior i tot el vessant oest del gran Mont 
Bego. Quan finalment decidim deixar 
d’admirar aquelles muntanyes i mirar 
al sud descobrim el mar Mediterrani, 
resplendent sota el Sol del matí i distant 
només trenta-tres quilòmetres. Quina 
delícia! cap de nosaltres recorda haver 
esquiat mai tan a prop del mar.
També de deliciosa es pot qualificar 
l’esquiada fins al refugi. Mentre repleguem 
les nostres coses parlem amb en Mouloud, 
el guarda, que a l’hivern resideix a Viena! 
Per això en època hivernal només fa els 
1.200 Km de carretera quan té garantit un 
bon nombre de clients. Hem estat de sort!. 

Per davant tenim la llarga baixada a la vall 
de la Minière amb més de set-cents metres 
de desnivell. Sortim passant pels llacs 
Long Inférieur i Saorgine i anem seguint 
les traces dels qui el dia anterior havien 
pujat amb raquetes. Aquesta traça segueix 
el camí d’estiu cosa que ens acabarà 
complicant la baixada. A partir de la cota  
1.964 m baixem  per pendents nevats 

dintre el bosc de pi làrix, que mancat 
de fullatge ofereix una bona visibilitat. 
Més avall arribem a una pista nevadai la 
seguim cap a l’est. Arribem al límit del 
parc nacional i continuem baixant fins a 
situar-nos sobre del llac de la Minière. En 
realitat és un petit embassament construït 
a 1.563 m per alimentar una explotació 
minera. Deixem el llac de banda i arribem 

Arribada al Mont des Merveilles punt culminant de la segona etapa

Baixant del Mont des Merveilles passem a tocar del mont Arpette
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a l’entrada del complex miner de Vallaura 
on des del s XII i fins ben entrat del segle 
XX s’hi van explotar unes mines de galena 
argentada de les quals s’obtenia plom. Una 
associació l’ha reconvertit en un gran 
alberg i Gîte d’Etape situat a 1.500 m. Des 
d’aquí fins al fons de la vall seguim la pista 
que hi dóna accés, que gràcies a la seva 
orientació esta coberta de neu. Esquiant 
arribem a la riba del llac de Mesches a 
1.390 m, després d’1h i 40 m de baixada. 
Es tracta d’un embassament construït on 
s’ajunten les valls de Merveilles-Minière i 
la de Casterino. Per allí passa la carretera 
que puja a Casterino, distant 4,5 Km. Jo 
faig autoestop fins a l’alberg i torno amb 
el cotxe a recollir els companys. Passem la 
tarda recuperant-nos de l’esforç d’aquest 
dos dies. Al capvespre mentre sopem 
rebem la visita d’una altra guineu.

Ascensions des de 
Casterino

Dia 3. Casterino - Mont 
Sainte Marie 2.740 m +/- 
1.190 m 4 h de pujada
Cim de gran bellesa i notable desnivell, un 
superclàssic amb esquís d’aquest sector. 
Reculem fins a l’entrada de Casterino on 
hi ha un circuit d’aventura d’aquells que 
van penjats d’arbre en arbre. Allí arrenca 
una pista ben nevada que guanya altura 
dintre un bosc de grans i esvelts pins là-
rix. A partir de la cota 1.700 m el pendent 
s’afebleix i avancen remuntant la vall de 
Fontalba a mig pendent per la seva riba 
dreta. Sobre nostre tenim el Rocher Rou-
ge, al qual pujarem l’endemà. Al vessant 
oposat veiem els pendents esquiables del 
Mont Paracouerte de 2.385 m. Apareix al 
fons de la vall el Mont Bego que presen-
ta uns escarpats inaccessibles. Arribem a 
l’entrada del parc nacional, on hi ha dues 
construccions tancades i tota mena de 
panells informatius. Des d’aquest punt se-
guirem el torrent de ben a prop en direc-
ció sud-oest encarant el coll de la Baisse de 
Vallauretta. Deixem a la nostra esquerra 
un trencall que en dos-cents metres porta 
al refugi  de Fontalba. Es tracta d’un refu-
gi propietat del Club Ski de Niça, guardat 
a l’estiu, que ofereix tots els serveis i que 
està situat dintre el bosc a 2.018 m. Quan 
sortim del bosc un curt pendent ens deixa 
a una mena de coll a 2.130 m i el paisat-
ge canvia completament. Davant nostre 
tenim la vasta cubeta de Fontalba on im-

maculats pendents nevats baixen fins al 
llac Vert de Fontalba que tenim a tocar, 
a 2.146 m. Girem al nord i, seguint velles 
traces d’esquí, encarem els pendents de 
la falda del Mont Sainte Marie. Progres-
sivament girem cap a l’oest com si volgu-
éssim anar al llac Sainte Marie del quan 
n’intuïm la depressió. Abans d’arribar-hi 
encarem un collet sota el cim. Aquest coll 
situat a 2.687 m ja ens permet guaitar al 
vessant nord, on hi ha el llac Vert i el re-

fugi de Valmasque. Des d’allí un pendent 
encara més redreçat ens obliga a un úl-
tim esforç que ens porta al cim del Mont 
Sainte Marie de 2.740 m, 4 h. Des d’aquest 
veritable mató nevat dominem tota la vall 
de Valmasque que havíem recorregut dos 
dies abans. Podem veure el Mont Clapier, 
l’últim tresmil dels Alps i més enllà grans 
cims italians com el massís de l’Argente-
ra, meca alpinística que culmina a 3.297 
m. Al sud tanca la cubeta de Fontalba el 

Raid de les Merveilles, esquiar prop del mar

El collet i els darrers pendents del Mont Sainte Marie

Camí del Mont Sainte Marie amb el Mont Chajol al fons
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Mont Bego i de nou sobre seu resplendeix 
la Mediterrània. Mentre baixem esquiant 
a Casterino ens fixem bé en els suaus pen-
dents del Mont Chajol, al vessant oposat 
de la vall, al qual també pretenem pujar.
Aquella tarda l’aprofitem per baixar a 
Tende, el poble més important de la vall, 
distant 18 Km. Hi visitem el magnífic mu-
seu de les Merveilles, on s’explica tot el 
passat prehistòric de la vall i l’origen dels 
gravats a la roca que li donen el nom. És 
de visita obligada. El poble de 2.200 ha-
bitants és pintoresc, costerut, acolorit i 
penjat en un vessant de la vall. Cal visitar 
l’església col·legial de façana molt acolori-
da i que antigament havia ostentat el rang 
de catedral.

Dia 4. Casterino - Cime 
du Plan Tendasque 2.256 
m - Rocher Rouge 2.331 
m +/- 811 m 2 h 20 min de 
pujada

Després de tres dies d’intensa activitat 
optem per un cim més accessible i pro-
per. El Rocher Rouge suposa una pujada 
curta però intensa i una baixada exigent. 
Els primers tres quarts d’hora seguim 

l’itinerari del dia anterior guanyant altura 
per la pista nevada que s’enfila a la vall de 
Fontalba. En una clariana a 1.731 m, just 
passat un torrent, trenquem a l’esquerra 
(sud) per dintre el bosc seguint la línia 
de menor pendent. Si ho fem bé arribem 
a les runes del Gias de la Gasta, un parell 

de grans barracots d’una antiga mina, a 
1.925 m. Sobre d’aquests barracots hi ha 
tres pollegons de roca vermellosa molt 
característics. La pujada s’ha de fer revol-
tant la base del primer pollegó per la dreta 
i enfilant després un sostingut pendent 
dintre del bosc fins gairebé el primer cim. 

Barracots camí del Rocher Rouge

Enfilant un bosc de pi làrix camí del Rocher Rouge
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Nosaltres dubtem i d’entrada seguim unes 
traces de raquetes cap a l’esquerra dels 
pollegons. Més endavant girem a la nostra 
dreta i fent una diagonal arribem a la cota 
2.050 a un coll per sobre dels pollegons 
que ens aboca al vessant oest de la carena 
on retrobem el bon camí dintre el bosc. El 
pendent és sostingut i regular. Avancem 
pel camí d’estiu tot fent nombroses ziga-
zagues, pujar-hi és una delícia. Quan perd 
inclinació arribem a un ampli coll planer 
a 2.230 m. Darrere, al sud,  tenim la vall de 
Minière, a la dreta (oest) el Rocher Rouge 
i al costat oposat tenim a tocar la Cime du 
Plan Tendasque de 2.256 m. Hi pugem (2 
h) i descobrim sota seu el cingle la Roca 
Cuna, on anaven les traces de raquetes. 
Tornem al coll i per una pala ampla i poc 
inclinada guanyem en vint minuts els cent 
metres de pujada fins al cim del Rocher 
Rouge. Cim planer que per la seva posi-
ció entre les valls de Fontalba i la Minière 
ofereix molt bones vistes. La baixada no 
resulta senzilla, el pendent és d’uns 35º i  
el bosc dóna confiança pel que fa a la pos-
sibilitat d’allaus però complica la baixada. 
Optem per baixar per una llarga clariana 
que el mapa ja assenyala, el somni d‘un 
freerider. Però nosaltres no ho som i, amb 
prudència i controlant cada gir, baixem 

gairebé cinc-cents metres fins a retrobar 
la pista de Fontalbaa la cota 1.800 m per 
on baixem a Casterino. A la tarda visitem 
Brigue el segon poble en importància de la 
vall. És monumental i té nombrosos car-
rers porxats arran del riu. De tornada ens 
desviem fins a l’encisador poblet de Gra-
nile amb teulades de pissarra.

Dia 5. Casterino - Mont 
Chajol 2.293 m +/- 743 m 2 
h 10 min de pujada
El dia de tornada a casa ens oferim un 
darrer cim, que tot i la seva modesta al-
tura conserva tota la neu i no volem de-
saprofitar l’ocasió. A més els dos últims 

Raid de les Merveilles, esquiar prop del mar

Arribada al cim de Rocher Rouge amb el Mont Chajol en segon terme

La Roche de l’Abisse treu el cap sobre el coll de Peïrefique, camí del Mont Chajol
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dies l’hem anat examinant i li tenim ga-
nes. Queda al davant de l’alberg al vessant 
oposat de la vall. Travessem el riu per 
un pont i remuntem una pista que fent 
llaçades dintre el bosc guanya altura pel 
vessant oest del Mont Chajol. Als 1.850 m 
sortim del bosc i fem cap uns pendents 
nevats immaculats que porten al coll de 
la Baisse de Peïrefique. Pel coll de 2.035 m 
passa una pista asfaltada que porta al coll 
de Tende d’accés a Itàlia. Per sobre del coll 
treu el cap la Roche de l’Abisse un cim de 
2.756 m que pot fer-se amb esquís. 
Prop del coll, on hi ha un parell de bún-
quers de la Segona Guerra Mundial, girem 
cap al sud i enfilem l’aresta nord del Mont 
Chajol. No té cap dificultat fins a l’avant-
cim sud de 2.204 m. L’aresta fins al cim fa 
més de sis-cents metres i, al menys amb 
bona neu i sense vent, no presenta cap di-
ficultat. Uns pendents de 40º permetrien 
baixar directament a la pista, però no ens 
hi veiem amb cor. Per tant anem i tornem 
al cim a peu deixant els esquís a l’avant-
cim. L’aresta puja progressivament i ens 
permet gaudir deles vistes cap al vessant 
de la vall de la Roya. Fem el cim de 2.293 
m en poc més de dues hores. Hi ha un 
petit repetidor de telefonia alimentat per 
plaques solars. 
Desfem l’aresta caminant i des de l’avant-
cim fem una curta esquiada sobre neu 
molt bona pels pendents que porten al 

coll. Després amb cura però gaudint de 
l’esquiada baixem tota la pista fins a Cas-
terino. 
El senzill Mont Chajol ha esta la cirereta 
del nostre pastís. Molt satisfets, a quarts 
de dues de la tarda emprenem el llarg 
camí de retorn a Catalunya.

 Llarga carena final del Mont Chajol

Cartografia
Tota l’activitat descrita és al mapa 
3841 OT - VALLÉE DE LA ROYA de 
l’IGN francès

Alberg de sainte Marie Madeleine a 
Casterino: www.casterino.com

Refugi de Valmasque

Mt. Ste. Marie 2.740m

Rocher Rouge 2.331m

Mont Chajol 2.293m

Mont des 
Merveilles 

2.720m

Refugi de Merveilles

Casterino

St. Dalmas de Tende

—   Dies 1 i 2 - Raid de les Merveilles

—   Dia 3 - Mt. Ste. Marie

—   Dia 4 - Rocher Rouge

—   Dia 5 - Mont Chajol 

Llac de Mesches

Tende

Mont Bego 2.872m

Grand Capelet

Mapa de la ruta
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Salt al passat

pogut esquiar o competir, forçant els seus 
fills a fer-ho. I el drama apareix quan la 
competició acaba restringida a sagues fa-
miliars, i encara pitjor, als responsables 
de les institucions esportives. A això se 
li diu sectarisme. És dramàtic per a una 
Federació esportiva el fet que un Campió 
d’Espanya ho pugui ser només perquè era 
l’únic participant.
Per tot plegat, no deixa de ser significatiu 
que el millor saltador català, i també de 
l’Estat, en Bernat Solà, no fos un d’aquests 

Text de Carles Udina i Cobo

Explicar alguns dels fets més destacables que s’han amagat durant molts anys sobre la 
història de l’esquí és la voluntat d’aquest i altres articles que properament aniré desgranant 
a la revista Excursionisme. La idea d’aquest article sorgeix després de veure el programa de 
televisió “Informe Robinson: Salto al pasado” que es va emetre fa just un any i que encara 

avui es pot trobar a Youtube. 

Començo pel que van ser uns anys 
extraordinaris de l’esquí a Cata-
lunya i a tot l’Estat, estretament 

vinculats a la Unió Excursionista de Ca-
talunya. Sense la UEC segurament ni tan 
sols hi hauria una història i encara menys 
els “magnífics” protagonistes que en van 
formar-ne part.
Parlo dels Àngel Joaniquet, el pare (†) i 
el seu fill, en Fèlix Rodríguez, l’Eric Her-
bolzheimer, en Tomàs Aymat, el Tomàs 
Cano, tots ells campions de Catalunya en 

diversos anys. I el millor saltador català i 
de l’Estat, Bernat Solà.
És encomiable que un pare vulgui trans-
metre les seves aficions a un fill. No és 
infreqüent casos de campions que són 
fills de campions, però tampoc és el més 
habitual. Els problemes comencen quan 
un pare ho fa forçant explícita o implíci-
tament al fill per la seva òbvia superioritat 
paternal. Recordo bé aquells anys en què 
per la guerra o la postguerra, molts pares 
projectaven la seva frustració de no haver 

Eric Herbolzheimer, Albert Bofill, Tomás Cano, Àngel Joaniquet (fill i pare) al nou trampolí de La Molina
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“fills” programats. I fos, a més, membre d’un club, la UEC, que 
mai va estar obsessionat per la competició, sinó que per una 
pràctica més aviat social i popular, característica d’admirar 
d’aquest club. Empatitzo amb ell potser perquè jo tampoc tenia 
pares esquiadors però vaig ser el referent dels 70’ en l’esquí fons. 
Tampoc tenia pares esquiadors el que també ha estat el fondista 
més guardonat de tots els temps, en Josep Giró, a qui vaig acon-
seguir posar-li els esquís als peus l’any 1972 amb notable reticèn-
cia dels seus pares.
A la UEC, amb el seu xalet a La Molina, els salts eren una pràcti-
ca habitual. Un entorn fèrtil i obert on un dia va poder arrelar en 
Bernat. Havia nascut el 1965 a Mataró (Maresme), i amb 8 anyets 
la seva mare Teresa el va animar a saltar. I ho va fer competint al 
llarg de 19 anys amb un palmarès envejable. És rècord absolut a 
l’estat espanyol amb 141 m a la pista de vol de Kulm Mittendorf 
(1986); va participar als JJOO de Sarajevo 1984 i Calgary 1988, 
diversos anys al torneig dels “4 trampolins”, proves de la Copa 
del món, un triomf a la “Copa del Rey” de la Molina dins la Copa 
d’Europa (1984) essent desè de la general, Campió d’Espanya 
(1980 i 1981), etc.
Però el més important van ser els quatre anys següents. I doncs? 
Perquè veient el declivi i la falta de continuïtat per la dinàmica 
federativa en Bernat va fer el que s’hauria d’haver fet d’inici. Re-
corrent pacientment els col·legis de la Cerdanya, tal com s’havia 
fet a l’Alt Urgell anys abans amb el fons, va començar a entusias-
mar els joves, i en pocs anys alguns ja eren veritables promeses 
amb una tècnica envejable, fins que absurdament la FEE (llavors 
RFEDI) va suprimir l’activitat dels salts per suposats motius eco-
nòmics, tot i que representava la xocolata del lloro del pressupost 

federatiu.  Ni tan sols el President Segismundo Fraile, va tenir la 
decència de comunicar-ho, i li van fer fer al nou responsable de 
luges, Agustín Bou!
No m’estenc perquè no pretenc fer d’historiador que simplement 
compila escrits d’altres, o que fins i tot investiga en arxius. Hi ha 
el llibre “En un salto” de l’Àngel Joaniquet (fill); avui es poden 
trobar molts articles a Internet. Com explico, ja que encara soc 
a temps, el que em mou és poder escriure sobre el que no es co-
neix, i què a més vaig viure en primera persona.

En Bernat “volant” a Oberstdorf el desembre de 1987, primera 

prova dels “4 trampolins”

En Bernat Solà als Campionats del món de vol del 1985 

a Planica (Eslovenia)

En Bernat Solà en la pista de Planica-Maribor  el 1986, 

Tourne dels tres països (Villach, Àustria; Tarvisio, Italia; 
Maribor Eslovenia)
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La història desconeguda, i 
trista, dels salts d’esquí

És prou conegut allò de conèixer la histò-
ria per no repetir els errors. La història no 
interessa per la successió de fets i dates, 
fotografies curioses i classificacions, és a 
dir, la seva perspectiva cronològica, sinó 
que per les raons socials i individuals dels 
líders/ protagonistes que van propiciar els 
fets.
Dos fets luctuosos m’ajuden i propicien, 
en part, la meva argumentació. La recent 
mort de Blanca Fernández Ochoa i la de 
Josep Giró, que em resulta molt més prò-
xima i ha passat desapercebuda. El 10 de 
gener passat es va suïcidar a Andorra, país 
en el qual no deixava de ser un immigrant 
per molt petit i proper que sigui a Catalu-
nya. Un fet incomprensible, llevat que es 
coneguin les pèrfides circumstàncies del 
seu entorn que, suposadament, tant l’ad-
mirava.
En Jordi Figueras i Anmella era un dels 
històrics de La Molina, com tota la seva 
família.  Era arquitecte (Nau Ivanow, a 
la Sagrera; etc.), pel que va promoure un 
projecte de pista de salts de 60 metres per 
poder substituir l’històric de fusta on va 
saltar el Sigmund Ruud l’any 1934. Recor-
do la maqueta que es va fer, orgullosament 
guardada en una vitrina de vidre del CEC, 
que moltes vegades vaig poder admirar.
Arran de l’entusiasme que van generar els 
històrics Campionats d’Espanya de fons 
del 1971, durant la tardor del mateix any 

vaig aconseguir recursos de l’Ajuntament 
de Montferrer-Castellbò per fer la pista de 
salts de 25 metres de Sant Joan de l’Erm. 
Tot just la vàrem acabar l’11 d’octubre, i 
dues setmanes més tard la neu va comen-
çar a cobrir-la. Nosaltres saltàvem quan 
podien perquè amb la promoció escolar 
del passeig i del fons no donàvem a l’abast. 
Només ja ben fosc i abans de sopar, dis-

posàvem d’una estona per trepitjar-lo i 
saltar. Era una sensació que no oblidaré 
mai, perquè posàvem un fanal de butà al 
trampolí (ara se li ha de dir “taula”) i un 
altra al final de la pista per a frenar abans 
d’impactar amb l’arbre que es pot veure al 
final: allò era absolutament increïble...  I a 
més, per manca de temps,  jo sovint salta-
va! amb els esquís de fons!  Tot al contra-
ri, en Josep, el responsable dels salts de la 
Federació Catalana d’Esquí (FCE) mai va 
fer acte de presència a Sant Joan, ni es va 
interessar per promocionar els salts entre 
els escolars, tal com s’estava fent amb èxit 
amb el passeig i el fons.
L’interès d’en Josep, que comerciava amb 
ferros, era construir una rampa metàl·lica, 
inadequada i lletja que no permetia salts 
més llargs que els d’una simple cunya.  
Mentre en aquell hivern 1971/ 72 ja se 
saltava a Sant Joan, sobre La Molina trobo 
un informe que deia:

“El Comitè de salts [de la FCE] programa 
diverses activitats en la rampa d’accele-
ració esmentada, produint-se diversos 
accidents per no estar construïdes les 

altres parts de la pista de salts i per tant 
es queia en un lloc massa pla.”

En Josep tampoc era gaire expert en la 
modalitat, imposant una tècnica que com 

Salt al passat

L’estructura de la rampa d’acceleració del vell trampolí de La Molina els anys 60’.  Fotò-

graf desconegut.  Cortesia de Bernat SOLÀ.  Al fons, l’Observatori

Els treballadors celebrant la conclusió de la pista de salts de Sant Joan de l’Erm, l’11 
d’octubre del 1971
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explicava anys després l’Àngel Joaniquet 
(fill) al seu llibre En un salto:

“...nos enseñó a saltar con porte militar, 
... totalmente anti-aerodinámico, muy 

a su estilo y esto era lo que por ende 
los jueces españoles puntuavan”.  “Y en 

trampolines más grandes que el nuestro, 
nuestra forma de saltar, tan española, nos 
acarreó más de un disgusto, y sobre todo 

!alguna buena torta!”.

Per això, l’octubre de 1972, en Joaquim 
(Quim) Bofill, President de la Federació 

Catalana d’Esquí (FCE), preocupat pel de-
sorbitat cost de més de 600.000 pessetes 
que portava gastades en Josep i per la ver-
gonya de l’esmentat contrast amb la pista 
de Sant Joan, em va demanar “ajut” per 
esmenar-li el problema de La Molina. Vaig 
accedir a contracor només per la meva 
amistat amb ell. Amb en Manuel Unzeta 
vàrem haver de començar fent uns plànols 
per intentar formalitzar una pista de salts 
de 35 metres adaptada a la rampa, doncs 
mai s’havia fet cap projecte. Fou com co-
mençar la casa per la teulada. I a la tardor 
del 1972, amb un constructor d’Alp vaig 

començar a fer-li excavar tot el que la roca 
ens va permetre sense utilitzar dinamita, 
perquè tampoc hi havia permís per fer res! 
En només tres dies de treballs i un cost 
menyspreable es va poder completar una 
pista on saltar uns quants metres, no cau-
re de cul i poder frenar en una pronuncia-
da i, inevitablement, lletja contrapendent, 
com es veu a la foto. També s’advertia que 
calia endarrerir 5 metres la sortida/ taula 
i prolongar 3 metres la rampa, el que no 
es va fer fins que posteriorment també ho 
va ratificar el 1976 Lado Gorisek. Més en-
davant, a primers dels 80’s, es va posar el 
recobriment per utilitzar-la sense neu. Se 
li diu el “Trampolí d’en Serra”; la historia 
s’acostuma a escriure segons convé. Però 
potser millor que no se’m relacioni, per-
què sempre m’he penedit d’haver partici-
pat en aquell nyap.
Tot i el menyspreu de la FCE, el 1977 va-
rem voler organitzar uns Campionats de 
Catalunya de Combinada nòrdica a Sant 
Joan perquè no ens recordàvem d’alguna 
altre combinada seriosa anterior. A l’ha-
ver de preparar la pista de salts, la pista de 
fons i la organització, ni se’m podia acudir 
participar-hi, però qui ho va fer va ser un 
vailet, en Bernat Solà de la UEC, guanyant 
el títol d’infantils, el primer de la seva car-
rera. El Campionat absolut va ser pel Lluís 
Torcal. De res va servir l’esforç, tots van 
ser “saltos del pasado”, degut a les enve-
ges i la inhibició federativa, a diferència 
de l’espectacular desenvolupament de les 
modalitats turística de passeig i competi-
tiva del fons que va propiciar Sant Joan de 
l’Erm a tota Catalunya.

Composició de les 

fotos que he trobat, 

del nyap que vaig 

haver de fer la 

tardor del 1972

Antoni Torcal, com no, captant un salt dels Campionats de Catalunya de combinada nòrdica 

a Sant Joan de l’Erm, el febrer de 1977
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Animats per la combinada, l’estiu del 
1977, amb el Feliu Funollet i altres volun-
taris havíem començat una canalització 
d’aigua per a innivar artificialment la 
pista, però el CEC no es va poder fer càr-
rec del canó-compressor perquè ja havia 
assumit 800.000 pessetes per construir 
una eruga que vaig dissenyar pel mante-
niment de les pistes d’esquí. Encara deuen 
ser les canonades a manera d’arqueologia 
esportiva. El somni del Josep Maria Gui-
lera d’implantar la neu artificial encara 
va haver d’esperar uns anys fins incorpo-
rar-la al projecte que se’m va encarregar 
de modernització de Núria.  
En contrast amb lo anterior, la Federa-
ción Española de Esquí (FEE) també es 
va desentendre cínicament de qualsevol 
subvenció:

“...por no haverse construido el perfil 
del mencionado trampolín según plano 

que confeccionó el tècnico yugoslavo 
Dr. Ing. Lado Gorisek, cuando estuvo 

en España...”. (Memoria de la Asamblea 
nacional. Madrid julio 1978)

Cínicament perquè el que no es diu és que 
el Gorisek no havia vingut fins al 1976, i 
a demanda del Quim, però la construcció 
de la pista, com s’ha vist, s’havia fet 5 anys 
abans! també la subvenció s’havia dema-
nat molt anteriorment.
També vaig poder fer aportacions a nivell 
competitiu, conquerint els Campionats de 
Catalunya de combinada nòrdica de Sú-
per Molina el 1979, quan ja m’havia anat 
desvinculant de l’esquí i disposava de més 
temps.  
L’anècdota va ser que en aquella tempo-
rada la FEE havia decretat l’obligació de 
pertànyer a un club federat per poder 
competir. Jo sempre ho havia fet pel CEC, 
però al considerar que era un atemptat a 
la lliure pràctica de l’esport, aquell any 
em vaig treure la llicència de corredor a 
la FCE expressament com a independent. 
Quan les classificacions van arribar a la 
FEE, aquesta va decretar la meva des-
qualificació com a Campió de Catalunya. 
Però la Copa, que era força gran, no me 
la van poder treure.  Molts anys després, 
vaig voler celebrar els 25 anys del meu pri-
mer títol de Campió de Catalunya de fons 
del 1968, participant de nou en els 15 km 
absoluts que es van fer a Tuixent, i encara 
vaig quedar el desè! però també vaig ser 
esborrat a l’arribar la classificació a la FEE 
perquè seguia vigent la censura.

Amb la meva intervenció el 1972 a la pis-
ta de salts de la Molina, vaig pensar que 
60 metres per a una nova pista de salts ja 
era poc, perquè els anys 70’s les mides ja 
s’havien anat als 70 i 90 metres. Vaig veu-
re que desplaçant el projecte inicial d’en 
Jordi Figueras cap a ponent, al peu i al vell 
mig de la Muntanya Sagrada, el seu pen-
dent s’ajustava exactament al que reque-
ria una pista de salts, el que evitava fer les 
costoses torres per a les “rampes” d’acce-
leració. Així podien fer-se integradament 
un ventall de pistes convergents de 50, de 
70 i de 90 metres sense gairebé cost. Una 
progressió adequada a la de 35, i sobretot 
gens perillosa. La recepció era tan llarga 
com calgués, en el Pla Agre, a tocar d’on 
avui hi ha una de les basses d’aigua per a 
la neu artificial, i encara millor, totalment 
protegides del vent i a la zona obaga. Una 
escola i un estadi de salts, immillorable.

Salt al passat

Una altra foto de l’Antoni Torcal, que em va fer saltant a la Combinada nòrdica dels 

Campionats de Catalunya de La Molina, el 1979

En Bernat Solà als Campionats del món de 

salts del 1985 a Seefeld (Àustria)
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Una mica acollonit per la meva joventut, li 
vaig proposar al Jordi el canvi. La seva re-
acció va ser modèlica donant-me tot el seu 
suport. Així, en Jordi i jo ho vàrem propo-
sar formalment a la FCE el maig del 1976 
perquè, recollint la torxa del projecte pen-
dent del CEC, la FCE promogués el nou 
emplaçament i la seva econòmica cons-
trucció, amb els sobrats recursos de la 
FEE.  S’adjuntava un pressupost que havia 
gestionat amb un dels contractistes amb 
que havia fet l’Aeroport de la Seu d’Urgell 
(Enric Vidal), de 4.000.000 pessetes pels 
de 50 i 70 metres. Va ser aprovat en Junta i 
ratificat pel seu President Quim Bofill.
Però amb l’escàndol del nyap de la pista 
de 35 metres, el 1976 van aparèixer nous 
aires al Comitè de salts de la Federació. En 
Jordi no havia tingut una infància gens fà-
cil a nivell afectiu i a més amb una salut 
delicada, però d’adult els diners sortosa-
ment no li faltaven. En el seu cas, va ser 
ell mateix qui va voler ser el protagonista, 
no saltant perquè ja no tenia l’edat, sinó 
promovent desinteressadament els salts, 
però malauradament d’una manera per-
sonalista i excloïdora, alhora que també 
intentant arrossegar els seus fills.
En Jordi era amic de l’Ignacio, un arqui-
tecte fill d’una altra família coneguda de 
la Molina, amb casa a coll Siser. Ell tam-
bé volia el seu protagonisme en els salts, 
liderant la construcció de la nova pista, i 
a part també, de voler fer saltar als seus 
fills. Però conjuntament amb el gerent de 
Nueva Molina, Rosell, tenien altres in-
tencions i era situar la pista al costat del 
telecadira amb l’absurda justificació què 
“la gente vería los saltos i se animaría a 
saltar”, com si els adults fossin a qui se’l 
ha de promoure. Com sempre, els motius 
eren immobiliaris, la pista havia de ser 
reclam pels immobles que es construïssin 
més a baix.
L’estiu del 1976 es va fer una trobada a La 
Molina amb el Vicepresident de la FEE 
Josep Bofill, l’expert Lado Gorisek, i l’ar-
quitecte d’Alp, Bonet, però sense convo-
car-me a mi ni a en Jordi Figueras, perquè 
els ja esmentats Jordi, Ignacio i el Rosell 
els van portar, no a l’emplaçament acordat 
de la Muntanya Sagrada, sinó al lloc per 
ells proposat del telecadira. Com el lloc 
era del tot inadequat, el primer pressu-
post ja va ser de 12.000.000 pessetes i per 
una sola pista de 60 metres. Ignoro quan 
va costar finalment al fer-se de 70 metres. 
Va ser inaugurat el 1979.
Però el pitjor, era la seva menor protecció 

del torb. Així, un saltador, l’Albert, preci-
sament fill del esmentat Vicepresident de 
la FEE, el 18 de gener del 1981 va saltar, 
i entre la seva inexperiència per passar 
d’una pista de 35 metres a una altra del 
doble, més l’aire del torb, en caure mala-
ment es va quedar-se paraplègic. Un altra, 
Rogelio, també es va trencar el fèmur que 
li va reconstruir l’estimat Josep Maria 
“Pitu” Figueras, germà del Jordi arquitec-
te. Tot allò va suposar l’inici de l’agonia 
de la costosa pista, que es va morir absur-
dament a primers del 1996. Es deixa al 
lector reflexionar sobre quins van ser els 
responsables de tants accidents com de la 
posterior mort de la pista.
Recordo molt bé, que parlant del de Sant 
Joan, tot i que finalment s’havia aconse-
guit ressuscitar la combinada nòrdica 
amb els Campionats de Catalunya de 1977 
ja esmentats, en Jordi de la Federació em 
va dir taxativament “oblidat de cap aju-
da federativa a Sant Joan fins que jo hagi 
pogut fer el ‘meu’ trampolí a la Molina”. 

S’entén doncs la denegació de l’Assemblea 
de la FEE del juliol del 1978.
El Jordi no va poder gaudir gaire del seu 
trampolí perquè malauradament va morir 
el 1981. A La Molina hi ha una inscripció 
que diu “El temps passa, però la llavor res-
ta”.  Malauradament, les llavors, per a que 
germinin, necessiten terra fèrtil, no ho 
poden fer en un desert. En molts números 
anteriors d’aquesta revista he parlat in-
sistentment de la planificació territorial, 
el lector entendrà amb tot això que no és 
una simple dèria meva sinó quelcom bàsic 
pel desenvolupament social i polític, però 
malauradament ignorat. Com també està 
igualment ignorada la planificació espor-
tiva, de la que caldria seguir aprofundint 
per entendre el precari estat de l’esquí 
de competició actual. És una incoherèn-
cia pensar en uns JJOO d’hivern sense 
començar per endreçar i replantejar els 
nostres esports d’hivern i les seves insti-
tucions. Per què no ens inspirem i repetim 
l’estratègia dels JJOO de Barcelona 92?

Emplaçament de les pistes de 50, 70 i 90 metres al peu de la Muntanya sagrada. La base 

topogràfica, una de les primeres restitucions de fotos aèries que es van fer, me la va facilitar 
en J. M. Puchades del Servei cartogràfic de la Diputació de Barcelona. C. Udina Maig 1976
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ULTRA TRAIL NAUT ARAN 

3 anys en un obrir i tancar 
d’ulls

Corria a l’agost del 2016 pel bosc 
de Porera, i unes hores més tard, 
les estrelles m’impedien veure les 

meravelles de Montoliu. Sense fisiotera-
peutes a l’arribada, sense menjar als avi-
tuallaments, sense cinta reflectant en els 
trams nocturns, i molts aspectes que teni-
en aparença de poder-se fer millors.
La Ultra Trail Naut Aran neix al 2017 
com una cursa de muntanya pel Pirineu 
aranès, amb bona voluntat de concilia-
ció i cooperativisme per oferir una bona 
experiència als corredors, corredores i 
acompanyants. Tot i això, va rebre moltes 
crítiques, sobretot durant la primera cele-

bració, atribuïdes a la seva predecesso-
ra, i que va suposar un esforç molt gran 
superar totes les barreres establertes, 
encara que hi havia alguns pocs habi-
tants d’aquesta preciosa vall que em van 
oferir la seva ajuda i la seva voluntat de 
celebrar un esdeveniment com cal. A 
més, vam reunir prop de 40 voluntaris 
i voluntàries, que amb el seu compromís 
van fer possible la celebració d’aquesta 
primera edició, que van gaudir prop de 
100 corredors/es. Vam veure que teníem 
capacitat organitzativa i que podíem fer-
ho molt millor!
El 2018 va ser l’explosió de la cursa, amb 
un 300% més d’inscripcions que l’any 
anterior! Buscàvem una nova forma 
d’organitzar-nos i els primers companys 
i companyes s’implicaven de bon inici 
en el projecte degut a les bones crítiques 

de l’any anterior. I tot i que els corredors 
gairebé no ho van notar (deien), va ser un 
caos organitzatiu digne de rècord Gui-
ness! Ho confirmen les hores de son des 
de divendres a les 06:00h fins diumenge a 
les 15:00h per part del seu director. Total 
acumulat: 0h. 
L’agost del 2019 ha estat la millor clausu-
ra possible. Encara que ja ho teníem força 
clar en César i jo, a la darrera reunió li 
vaig dir: “No sé què farem l’any que ve, no 
sabem si la cursa se celebrarà o no. Però 
aquest any l’hem de clavar en tot i donar 
el màxim”. I així va ser. Les enquestes ho 
confirmen: Satisfacció notable o excel·lent 
per part de tots els/les participants en 
tots els aspectes de la cursa (amb els seus 
aspectes sempre millorables, és clar). Sa-
tisfacció per part dels voluntaris (el més 
difícil d’aconseguir). 45.000€ repercutits 

 D’una cursa de muntanya a la Val d’Aran a un nou concepte d’expedicions d’alta muntanya

Text i fotografies d’Albert Pastor

Muntanya Viva Associació

 En Dídac amb els nens i nenes al pati de l’escola Shree Saraswati Secondary School, a la localitat de Nunthala
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en allotjament per als corredors i acom-
panyants. 35.000€ en àpats als bars, res-
taurants i hotels de la zona.
La cursa va mostrar en 3 anys a més de 
1.000 persones les meravelles de la Val 
d’Aran, com el Maubèrme, Montoliu, l’es-
tanh de Truites, El Pincèla i l’Arenho, el 
barranc de Corilha, el bosc de Mont-romi-
es, els lacs del Clot de l’Os, el Tuc d’Ossau, 
Montgarri, les mines de Liat, el riu verme-
llUnhola, i una infinitat de paisatges més. 
La veritat no pararia d’escriure racons 
pels quals he decidit fer passar els corre-
dors i corredores.
La finalitat de Muntanya Viva és la de mi-
llorar les escoles de països en via de des-
envolupament, i hem començat per Nepal. 
Així que hem d’utilitzar els mecanismes 
necessaris per poder generar el capital su-
ficient per realitzar les accions que volem 
dur a terme a les quatre escoles que ens 
hem proposat per aquest proper 2020.

-RUN TO DUDHKUNDA- 
HUMANITY EXPEDITION 
MERA PEAK 6.476m

Un projecte de 2 anys per 
crear un concepte

El projecte RUN TO DUDHKUNDA no ha 
servit per molt més que dotar de materials 
d’estudi a l’escola DUDHKUNDA HIMA-
LAYA BASIC SCHOOL, a Salleri, aquests 
dos darrers anys. El nostre projecte ha 
servit, sense saber-ho d’un inici, per cre-
ar un concepte. Un concepte que desperta 
el valor més humà de les persones,  que 
pretén conscienciar i alhora passar a l’ac-
ció, que fuig de l’egoisme cultural que ens 
atrapa, i que, pel simple fet de ser quelcom 
instaurat a la nostra societat, donem com 
a vàlid, inclús el podem justificar.
“Doncs jo vaig a aquests països i dono xo-
colatines, caramels als nens, i a més gasto 
en turisme! Amb això ja contribueixo el 
suficient, els governs han de fer la resta!”
“Albert, amb 300 euros vinc a la cursa i 
seré tot el solidari que tu vulguis, i us do-
naré suport per les xarxes”
Aquestes són algunes de les frases que 
han arribat a les meves orelles i que no 
comprenc. 
L’any 2018, per voluntat de voler gestio-
nar econòmicament de forma autònoma 
la Ultra Trail Naut Aran, creem Pirineu 
Muntanya Viva assoc. amb 3 socis fun-

dadors, però ràpidament vam pensar que 
podíem fer alguna cosa més a part d’or-
ganitzar una Ultra de muntanya (que no 
és poc!).
A les marques només els interessa alpinis-
tes que pugin muntanyes de 8.000 metres, 
o que tinguin molts seguidors a Insta-
gram, o que facin arribar les seves aventu-
res al consumidor. Experiències úniques, 
les que tothom somia aconseguir. Però, 
que té d’emocionant portar materials 
com taules, bancs, ordinadors, a una es-
cola que es troba en mig de l’Himalaya? 
Quin és el mèrit de pujar una muntanya 
de 6.476m d’alçada?
El projecte RUN TO DUDHKUNDA neix 
amb la idea d’aportar materials per mi-
llorar la qualitat educativa d’una escola 
de Nepal. Vaig estar un mes a Nepal, i tot 
i l’oferiment constant per anar a fer un 
tresc (Everest Base Camp o Annapurna 
Trek, entre d’altres) el meu objectiu era 
veure escoles, les màximes possibles, i 
veure quins tipus de necessitats tenien se-
gons l’indret i l’escola en qüestió. Així que 
vaig fer un tresc, però no un tresc turístic 
per veure muntanyes, vaig fer el Trekking 
de les Escoles, el meu tresc. Vaig tornar 
d’aquest viatge amb una idea clara: abans 

d’anar a cap muntanya, haig d’ajudar  les 
persones que hi viuen aprop, de tal ma-
nera que se’n recordin de mi.Després ja 
podré pujar muntanyes. No diuen que les 
muntanyes no marxen? Doncs això...

El Trekking de les escoles

Entre els dies 4 i 10 de novembre de 2019, 
vam visitar quatre escoles. A una d’elles, la 
Dudhkunda Himalaya Basic School, a Sa-
lleri, hi vam aportar 20 bancs d’estudi, i 10 
ordinadors, amb tot l’equipament necessari 
perquè funcionessin (torre, monitor, teclat, 
ratolí, estoreta i allargadors). També vam 
donar material lúdic i esportiu, i un joc de 
Bitlles Catalanes.L’any anterior ja havíem 
aportat 20 bancs, 8 pissarres blanques, re-
toladors i esborradors. Vam acompanyar el 
donatiu amb una diada de jocs populars i 
tradicionals, de Catalunya i del món.
Per les altres tres escoles (ubicades a Nunt-
hala, Kharikhola i Panggom) teníem una 
intenció molt diferent: aportar alguns ma-
terials (ordinadors portàtils, i material lú-
dic i esportiu), i diagnosticar les necessitats 
reals i urgents que tenien aquestes escoles, 
per a l’any 2020, tornar-hi i fer importants 
donatius. Finalment no vam poder com-

L’Albert i l’Andrea a la Vall d’Hinku, camí del Mera Peak
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prar els ordinadors portàtils per falta de 
pressupost, però sí que vam dur a terme 
unes jornades festives i vam reunir-nos 
amb l’equip de professors/es de l’escola. 
Música, jocs, i ball van omplir de somriu-
res les escoles que vam visitar.
Amb tot, a més, vam culminar el projecte 
“Emails for Solu”, el crèdit de síntesi dels 
alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Joan 
Brudieu, situal a la Seu d’Urgell. Aquest 
projecte pretenia dur a terme un intercanvi 
d’informació entre els alumnes de l’insti-
tut Joan Brudieu (on hi treballava com a 
professor d’Educació Física l’any passat), i 
els alumnes de l’escola KharikholaHighSe-
condary School, per tal que s’intercanvies-
sin aspectes relatius al dia a dia, expectati-
ves de futur, interessos, cultura, religió, etc. 
Es van intercanviar correus electrònics, i 
els alumnes de l’Alt Urgell, van gravar uns 
vídeos en què s’explicava el funcionament 
d’un joc popular. Les Bitlles Catalanes, el 
mocador, el pollet i la guineu, el mataco-
nills, l’arranca cebes o el ninja van ser al-
guns dels jocs escollits. 
A Nepal, vam mostrar primer els vídeos a 
en RameshKumar (professor d’anglès de 
l’escola de Salleri que ens va acompanyar 
durant els 8 dies del Trekking de les Esco-

les), per a després ensenyar-los als alumnes 
de les quatre escoles que vam visitar. Els 
vídeos estaven en anglès i en Ramesh els 
traduïa a Nepalès, per facilitar-ne la com-
prensió. 
Després de 14 dies des que havíem aterrat 
a Nepal, ja havíem passat per les escoles, 
aportat material, i detectat les seves neces-

sitats i mancances. Ara sí. Ara ja havíem 
contribuït (al màxim de les nostres possi-
bilitats) a millorar la qualitat educativa i 
plantejat objectius de futur. 
Ara ja tenia el permís moral per anar a 
pujar una de les seves muntanyes: el Mera 
Peak, de 6.476m d’alçada, situat al Parc Na-
cional de MakaluBarun.

Muntanya Viva Associació

Els 5 membres de l’expedició (Dídac, Joan, Sara, Albert i Andrea), amb alumes, pares i professors de l’escola Dudhkunda 
Himalaya Basic School, a la cloenda de la jornada de donatius

Alumnes de l’escola Kharikhola High Secondary School, mirant els vídeos explicatius de 

jocs populars creats pels alumnes de l’Institut Joan Brudieu, de La Seu d’Urgell
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Mera Peak Trek

Després de visitar l’escola de Panggom, va 
ser el moment de posar la nostra mirada 
fins als 6.476 m. El tresc d’aproximació 
és un constant puja-baixa, de camins es-
trets, de boscs de bambú, de cascades, no 
apte per aquells que no estan acostumats 
a la muntanya. A més, per reduir costos, 
vam contractar només un portador, i això 
va fer augmentar el pes de la motxilla. En 
Dídac i jo teníem assumit que portaríem 
una motxilla de gairebé 20kg durant 21 
dies.
L’aclimatació és pausada i adient. Vam 
passar 3 nits entre els 3.200m i els 3.600m, 
2 nits a 4.100m, 2 nits a 5.000m, i una nit 
a 5.900m. Tot i això, el mal de muntanya 
es fa notar, i la falta d’oxigen també, so-
bretot si mai has estat a aquestes alçades, 
encara que aquesta sensació anava i venia. 
Tot i això, pujar amunt es feia lent i costós 
sempre.
La setmana de l’atac al cim no tenia bones 
previsions pel que fa a la meteo. Tot i que 
els matins eren sempre clars, el vent va ser 
l’element que ens va tombar les nostres 
intencions. S’esperaven vents d’entre 60 i 
90km/h el dia de l’atac al cim, però és que 
els dies anteriors i posteriors pintava pit-
jor, així que vam decidir anar fins al camp 
alt, a 5.800m, i temptejar el terreny.
Fins allà, l’ambient va ser força càlid. 
En Dídac, l’Andrea, en Joan i jo havíem 
arribat, creuant la glacera del Mera La, 
just al punt d’inici d’atac al cim. No feia 
vent, i podíem contemplar les meravelles 
d’aquest món, sense haver d’aixecar el cap 
gaire amunt: El Kanchenjunga, el Makalu, 
el Lhotse, l’Everest, el Nupste, l’Ama Da-
blam, el ChoOyu.. allà davant dels nassos.
Però a partir de les 18h va començar el que 
ja se’ns havia oblidat.. les tendes es van co-
mençar a moure, la carpa on es cuinava 
i menjava semblava que anés a caure en 
qualsevol moment.. El soroll que feia el 
gel provinent de la glacera picant contra la 
nostra tenda a causa del vent era molt in-
còmode , i amb el pas de les hores (que es 
van fer eternes ), vam veure que la cosa no 
parava. Finalment vam llevar-nos a les 2h 
per intentar atacar el cim. Un fred... I pu-
jant una petita rampa d’uns 20m d’alçada, 
vam arribar a un pendent molt constant, 
on les ràfegues de vent van acabar sent, a 
6.300m, insuportables. 
L’alba va ser la més meravellosa que us pu-
gueu imaginar. Aquell taronja intens, que 
ja era intens quan la llum era del tot es-

cassa, m’ha quedat gravat a la retina per 
sempre. Va ser només uns segons, però 
van desaparèixer tots els dolors, el fred, 
la força del vent, la falta d’oxigen, tot.
Després d’un moment de reflexió, l’An-
drea, jo i el nostre guia vam decidir 
donar mitja volta (en Joan i en Dídac 
anaven amb un altre guia, i havien 
abandonat feia una hora més o menys), a 
150m del cim, a una hora i poc del nostre 
objectiu, però el vent feia haver de lluitar 
amb l’equilibri tota l’estona, tant que en 
diverses ocasions vam haver de clavar el 
piolet a terra i esperar, era 
impossible caminar! Els 
valors aproximats van ser 
d’entre 30 i 35º sota zero, 
crec que no cal dir res més 
al respecte.
Va ser dur, molt dur, haver 
de renunciar a l’objectiu 
que teníem marcat des de 
feia gairebé 10 mesos. Tan 
a prop però a la vegada tan 
lluny. Sabíem que tarda-
ríem temps en tornar-hi, 
com a mínim un any! 

Però l’objectiu s’havia complert.
Per aquest 2020 el nostre objectiu és ben 
ambiciós: volem donar a conèixer tot el que 
ja hem fet al Nepal aquests dos anys mit-
jançant un vídeo documental que ja està en 
procés de creació, i volem, per al proper oc-
tubre-novembre, portar a fins 30 persones, 
amants de la muntanya, però empàtiques, 
generoses, agraïdes, i amb moltes ganes 
d’aportar el seu granet de sorra al futur del 
país on es troba el sostre del món, als seus 
nens i nenes, a les seves escoles.
T’hi apuntes?

Alumnes de l’escola de Nunthala jugant al joc del mocador, al pati de l’escola

Logotip del projecte Run to Dudhkunda
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Fira del Llibre de Muntanya 2019

Dins del marc de la Fira de la 
Muntanya edició 2019 celebrada 
durant els dies 8, 9 i 10 de novem-

bre al recinte firal El Sucre de Vic, ha estat 
present la 18ª Fira del Llibre de Munta-
nya, hereva de les que es varen celebrar 
durant força anys als encisadors pobles 
del Collsacabra. La UEC ha tingut el seu 
espai, una vegada més, on s’ha fet difu-

sió de l’entitat i de les seves publicacions, 
llibres de diferents temàtiques i formats i 
la revista Excursionisme, acompanyades-
del tradicional calendari per l’any vinent, 
molt sol·licitat en aquestes dates de tardor 
avançada.
Un total de 10.000 persones han visitat 
la Fira durant el cap de setmana, gaudint 
d’un total de 26 estands dedicats exclusi-
vament a la cultura de muntanya. A més 
de tafanejar i comprar en els estands de 
llibreries (Muntanya de Llibres, Horit-
zons,...), editorials (Cossetània, Alpina, 
Sua,..) i entitats (Muntanya Viva, FEEC, 
UEC,..), el públic ha pogut assistir a con-
ferències, taules rodones i presentacions 

de llibres amb convidats d’excepció.
Un dels punts àlgids de la Fira del Llibre 
va ser el lliurament del premi editori-
al que atorga l’Associació Cultural del 
Llibre i que enguany ha arribar a la seva 
cinquena edició.El premi més important, 
el Jacint Verdaguer, va caure en mans de 
3 nits de torb i 1 de Cap d’Any, cròni-
ca d’una tragèdia al Pirineu d’en Jordi 

Cruz (Excursionisme ja se’n va fer ressò 
d’aquesta novetat editorial del 2019 en el 
número 409). L’accèssit d’aquest mateix 
premi va ser per l’escalador Armand Ba-
llard i el llibre Teràpia vertical: vivències 
d’un escalador singular.
També van ser guardonats Joan Escalé i 
Albert Valldepérez amb el premi Artur 
Osona per La gran travessa del Pirineu 
català per les crestes: De la Mediterrà-
nia a l’Aneto. El premi Juli Soler al mi-
llor mapa ha estat per Valls d’Àneu: Mon 
Valier, Mont-roig, Vall de Montgarri. El 
nou premi Cèsar August Torras fou per El 
Balneari de Cardó: el passat d’un som-
ni mentre que el premi Collsacabra fou 

pel primer volum de Rutas con esquís 
PirineoCatalán y Andorra: 69 recorri-
dos, dels autors Manuel Broch, Pitu Costa, 
Carles Lluch. Un dels convidats d’excep-
ció d’aquesta edició ha estat l’alpinista 
francés Yannik Grazianni qui -conduit 
per Ferran Latorre- va omplir l’espai fò-
rum de gent gràcies a la seva inspiradora 
conferència sobre l’ascensió a l’Annapur-

na pel vessant sud. La taula rodona sobre 
la massificació a la muntanya o les fins a 
12 presentacions editorials amb títols com 
Els 14 vuitmils del’Óscar Cadiach, Líni-
es de Somnis d’Ester Sabadell o 3 Nits de 
Torb i 1 Cap d’Any han arrodonit encara 
més el contingut cultural d’aquesta edi-
ció. Cal esmentar, en especial, les presen-
tacions fetes per dos socis de la UEC: en 
Bernat Gasull, de la seva darrera novel·la 
l’Hotel de l’Univers, i Joan Maria Vives, 
conjuntament amb Fermí Azcona i Cons-
tantí Torres, amb el seu “supervendes” 
100 Cims: El projecte més popular d’as-
censions a les 308 muntanyes escollides 
de Catalunya.
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NOTÍCIES I ACTIVITATS

Fa ja 14 anys que el festival de cine 
Muntanya en escena ronda per una 
munió de ciutats europees però 

aquest 2019 ha estat el primer en que ha 
arribat a Barcelona, projectant-se les se-
ves cinc pel·lícules als cinemes Bosque, al 
barri de Gràcia. En aquesta edició hiver-
nal (hi ha una altra a l’estiu) més de 100 
ciutats de 15 països europeus van poder 
gaudir d’aquest gran espectacle, de gran 
atractiu no només pels apassionats de la 
muntanya sinó també per un públic més 
general.
Les sales 1 i 9 del Bosque es van omplir 
de gom a gom i els espectadors van vi-
brar amb les agosarades aventures de 
dones i homes extraordinàries, en boca 
de la presentadora de l’acte, per llocs tant 
distants i diferents com l’Himàlaia, els 
Alps , l’illa de Baffin o la Columbia Brità-
nica, al Canadà. 

Festival MUNTANYA EN ESCENA edició hivernal 2019

En el curt Felicité (12’), d’Antoine Frioux, 
és la muntanya qui parla sobre ella i la seva 
relació amb l’home mentre tres alpinistes 
i esquiadors extrems de renom, Pierre 
Hourticq, Victor De Le Rue i Jérémie 
Heiz, realitzen descensos impossibles des 
d’alguns cims del massís del Mont Blanc. 
Nicolas Alliot dirigeix Blutch (37’), una 
aventura aèria en la qual Jean-YvesFre-
driksen travessa durant 4 mesos l’Himà-

laia des de l’Afganistan fins a Birmània en 
parapent i les caminades necessàries per 
empalmar salts. Si bé els impressionants 
paisatges són el context continu en el vi-
atge sembla que són els breus però inten-
sos contactes amb els habitants d’aquelles 
muntanyes el que va deixar més petja en 
l’aventurer.
El bon humor acompanya la boja traves-
sa pels fiords gelats o en fusió de l’illa de 

Baffin i durant l’escalada en roca de parets 
de granit immenses i verges que realitzen 
en bona harmonia un grup de belgues i un 
altra d’italians. Sean Villanueva O’Dris-
coll ho mostra en aquest film de 27’ de 
nom Coconut Connection, adient al to 
general de la pel·lícula.
Molt més crua és Changabang (40’), de 
Jean-Pierre Tauvron, en la que Sébasti-
en Ratel, Léo Billon i SébastienMoatti, 
del Groupe Militaire de Haute Montagne 
francès, seguint les passes de tres expedi-
cions angleses, aconsegueixen assolir un 
dels cims (6.864 m) més bonics, salvatges 
i difícils de l’Himalàia, amagat al nord de 
l’Índia.  
La darrera pel·lícula a projectar-se, camí 
de les 11 de la nit, fou This Mountain life 
(40’), de Grant Baldwin. Mare i filla, dues 
generacions, comparteixen una veritable 
aventura humana al viatjar a l’hivern i 
amb esquís durant 6 mesos des de Squa-
mish, al sud de la Columbia Britànica, fins 
al sud d’Alaska, seguint les Pacífic Coast 
Ranges. Fam, fred i esgotament acosten 
mare i filla a una comunió total.
L’organització del festival es va acomiadar 
dels assistents emplaçant-los a l’edició 
d’estiu del 2020 quan tornarà a Barcelona.

https://www.montanaenescena.com/
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SMS DE  

Gall fer

Vladímir Arséniev, explorant i fent 
amics per la taigà

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

L’any 1975 el cineasta Akira Kurosa-
wa dirigí la pel·lícula Dersú Uzalà. 
L’obra, basada en textos autobio-

gràfics de Vladímir Arséniev, que té per 
protagonistes el mateix Arséniev i Dersú 
Uzalà. El primer capitaneja un grup de 
soldats que explora el curs alt del riu Us-
suri, que és fronterer entre la Xina i Rús-
sia. El segon és un bonhomiós vell caçador 
d’ètnia hezhen (nanái o gold), que els fa 
de guia. El film narra l’amistat entre dues 
persones de mons diferents; així, men-
tre que Arséniev és un home de ciutat, el 
caçador, de creences xamanistes, viu a la 
taigà siberiana. Malgrat aquestes diferèn-
cies, ambdós comparteixen l’amor i el res-
pecte per la natura. Vladímir Klàvdievitx 
Arséniev (Sant Petersburg, 1872-Vladi-
vostok, 1930) fou un explorador, geògraf, 
etnògraf i escriptor, que liderà nombroses 
expedicions a les zones més remotes de 
l’est de Rússia. Destaquen les que realitzà 
pels rius Ussuri i Amur, les muntanyes de 
Sikhotè-Alín, la península de Kamtxatka i 
les illes del Comandant. Com a naturalis-

ta va descriure la flora, la fauna i l’etnogra-
fia d’aquelles contrades, trobant, a més, les 
fonts d’alguns rius. Fou membre d’un bon 
grapat de societats científiques, així com 
director del museu regional de la ciutat de 
Khabarovsk. A més, ocupà càrrecs polí-

tics, promovent la creació de reserves na-
turals i de normatives per a la preservació 
de recursos naturals. Va escriure nom-
brosos articles científics i assaigs, però les 
seves obres més conegudes són els llibres 
Pel país de l’Ussuri, Dersú Uzalà i A 
les muntanyes Sikhotè-Alín, on s s’en-
treveu la gran petjada que Dersú Uzalà 
deixà en ell. Cap al final de la seva vida 
la policia secreta soviètica l’acusà d’espiar 
per als  japonesos. Morí a conseqüència 
d’una broncopneumònia contreta en una 
expedició per la zona del baix Amur. Més 
mala sort tingué la seva vídua, Margari-
da, que l’agost de 1938, i en plena Gran 
Purga estalinista, fou condemnada a mort 
i executada. La seva filla, Natàlia, va ser 
empresonada diverses vegades i enviada a 
un camp de concentració (Gulag) durant 
deu anys. Un asteroide, anomenat Dersú 
Uzalà, la ciutat d’Arséniev al territori de 
Primórie, la glacera Arséniev del volcà 
Avatxinski, a la península de Kamtxatka, 
i un l’afluent de riu Ussuri, anomenat Ar-
senievka, ens el recorden.

El gall fer, gall de bosc o gall salvat-
ge és el membre dels gallinacis més 
gros que es pot trobar a Catalunya.

És l’ocell més emblemàtic i espectacular 
del Pirineu, tant pel seu aspecte i mida 
com pel seu comportament. 
El mascle mostra colors més vius i majors 
proporcions que la femella. Té el plomat-
ge fosc lluent amb el pit blavós o verd, la 
cua negra en forma de vano amb pigallat 
blanc i una característica franja vermella 
sobre l’ull. La femella és més petita i el seu 
plomatge és molt críptic amb coloracions 
terroses i blanques que l’ajuden a camu-
flar-se. És un ocell boscà que necessita 
molta tranquil·litat. Pot volar, però pre-
fereix desplaçar-se caminant o corrents. 
Habita en boscos subalpins preferentment 

madurs del Pirineu i Prepirineu, entre els 
1.000 i els 2.400 metres d’altitud, formats 
per coníferes. Es nodreix de brots de fulles 
i de fruits del boix, boixerola, avets i pins 
A Catalunya viu sobretot a la Vall d’Aran, 
Pallars i Cerdanya. A la primavera comen-
ça l’època de zel. Els mascles es reuneixen 
a una zona molt concreta del bosc anome-
nada cantader. Són llocs d’exhibició col-
lectiva on els mascles amb els seus cants 
característics i els estufaments del lluent 
plomatge intenten atreure l’atenció de les 
femelles. La població del gall fer a Cata-
lunya s’ha reduït de manera alarmant. És 
actualment una espècie en clara regressió. 
Alguns dels factors que estan afectant ne-
gativament l’espècie són: les molèsties cau-
sades per la sobrefreqüentació humana del 

Família: Phasianidae  Espècie: Tetraourogallus

seu hàbitat, una gestió forestal inapropia-
da, l’increment de depredadors i competi-
dors i les col·lisions amb els filats ramaders 
o les infraestructures de les pistes d’esquí.
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Monte Paterno, una ferrada amb història

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El Monte Paterno, en italià, o Pa-
ternkofel, en alemany, és una mun-
tanya de les Dolomites ubicada just 

a la frontera entre les províncies italianes 
d’Alto Adige o Südtirol (regió del Trentino 
- Alto Adige) i Belluno (regió del Veneto). 
Tot i tractar-se d’un pic esvelt i magnífic, 
la seva altura modesta de 2.746 metres el 
convertiria en un cim més de les Dolo-
mites si no fos pel fet d’estar situat just al 
costat de les emblemàtiques Tre Cime di 
Lavaredo, esdevenint un mirador de pri-
mer ordre sobre aquest conjunt de llegen-
da. Més enllà d’aquest fet estrictament 
geogràfic, però, el Monte Paterno també 
és famós per ser l’escenari d’un trist epi-
sodi de la història recent d’Europa durant 
l’anomenada Grande Guerra (1914-1918).
Durant la Primera Guerra Mundial, la 
conquesta del Monte Paterno es convertí 
en un objectiu clau per a l’exèrcit italià 
per al domini de la zona de les Dolomites 
de Sesto, el qual assoliren el 29 de maig 
de 1915 afavorit en part per la despre-
ocupació dels alts comandaments aus-
tríacs, concentrats en altres fronts, que 
no volgueren escoltar el parer dels seus 
alpinistes més experts sobre la importàn-
cia estratègica d’aquella posició. Aquests 
fets promogueren l’allistament a l’exèrcit 
austríac del reconegut alpinista i guia lo-
cal Joseph (Sepp) Innerkofler. L’alpinista 
s’envoltà d’un petit grup de muntanyencs 
d’elit amb els qual liderà exitosament fins 
a setze patrulles en 
només dos mesos.
El següent repte 
seria la reconques-
ta del Paternkofel, 
cim estret, despro-
tegit i defensat per 
tots els costats per 
parets d’extraordi-
nària verticalitat 
que Innerkofler co-
neixia a la perfec-
ció. Escollí els sis 
millors homes del 
seu equip i es llen-
çà de nit a l’atac de 
la muntanya en-

capçalant la cordada a través d’una de les 
vies més complicades, la qual havia obert 
ell mateix uns anys abans, esperant aga-
far per sorpresa als italians al cim. Just 
en el moment d’assolir la cresta cimera 
s’escoltaren unes detonacions i un despre-
niment de roques, i Innerkofler desapare-
gué per sempre més enmig de la foscor. 
Els seus companys esfereïts abandonaren 
la missió i pocs dies després es sabé que 
les seves restes havien estat trobades i en-
terrades per les mateixes tropes italianes 
a prop del lloc des d’on havia caigut el 4 
de juliol de 1915.
Quan va començar a córrer la notícia de 
la desaparició del prestigiós escalador 
aparegueren també diverses versions, se-
gons el bàndol, per explicar la seva mort. 
Pels italians, l’alpinista i soldat Pietro de 
Luca havia estat qui d’un cop de pedra ha-
via abatut Innerkofler en veure aparèixer 
l’ombra d’una figura humana per un dels 
sortints de la muntanya. Pels austríacs, 
no era acceptable que un dels seus mi-
llors alpinistes hagués mort d’un simple 
cop de roc, i atribuïren la seva mort al foc 
amic provinent de la seva pròpia artilleria 
situada prop de les Tre Cime i de la Torre 
Toblin. En qualsevol cas, aquesta és no-
més una mostra més del despropòsit que 
portà la guerra a un entorn tan hostil com 
aquest en el que la duresa del relleu, el 
fred, les allaus, les caigudes fortuïtes o la 
dificultat per fer-hi arribar els queviures i 

les medecines provocaren més baixes que 
les mateixes armes de foc.
Avui dia, la via ferrada De Luca-Innerko-
fler homenatja els protagonistes d’aques-
ta història i esdevé l’itinerari més senzill 
per assolir aquest cim emblemàtic. La via 
és de mitjana dificultat i arrenca a tocar 
del refugi Locatelli, al nord-est de les Tre 
Cime, resseguint l’aresta que baixa del 
cim. El primer que ens trobem, i possi-
blement el que més recordarem d’aquesta 
ferrada, és un llarg túnel en fort pendent 
pel interior de la muntanya en el que el 
frontal es fa imprescindible i en el que 
uns precaris esglaons de fusta ens ajuden 
a no relliscar pendent avall. Sens dub-
te aquesta galeria és un vestigi que ens 
porta a imaginar com n’eren de durs els 
moviments i la supervivència en aquestes 
contrades durant els anys de la guerra. 
Un cop superat aquest tram entrem en 
un recorregut de ferrada més habitu-
al on s’alternen els passos aeris amb els 
flanquejos ascendents. Aquesta és la part 
més ombrívola on la neu i el gel triga més 
a marxar i ens pot dificultar la progressió 
segons l’època. Arribats a la Forcella del 
Camoscio, des d’aquí l’itinerari encara 
de ple el vessant est de la muntanya as-
cendint amb gran verticalitat fins l’estret 
i allargat cim del Monte Paterno on tro-
bem una gran creu i unes vistes impres-
sionants al sud-oest vers Le Tre Cime di 
Lavaredo.
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En aquest número parlarem del Bearn, una regió històrica d’Occitània situada al Pirineu francès. Per resoldre 
correctament els mots encreuats s’han d’utilitzar els topònims en francès.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
març, 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 
414 dedicat als andes és Lluís Andrés i Garcia. 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 414: 1 Huascaran, 2 Fitz Roy, 3 Alpamayo, 4 Zurbriggen, 5 Cerro Torre, 6 Soroche, 7 Aconcagua,           
8 Serralada Blanca, 9 Torres del Paine, 10 Terray, 11 Illimani, 12 Chimborazo, 13 Whymper, 14 Cerro Chalten, 15 Herzog.

3

4

5

14

6

15

8

9

10

1.  Conegut refugi situat a 2.032 m a la vall d’Ossau base de partida per a 
l’ascensió del cim més emblemàtic del Bearn.

2. Sopa tradicional occitana que era el plat quotidià dels pagesos gascons. És 
bàsicament una sopa de verdures diverses que es menja amb llesques de pa.

3. Nom de les tribus iberes que van poblar la regió del Bearn vers el segle V aC.

4. És una de les tres valls pirinenques de 
l’Alt Bearn. Està banyada pel curs del riu 
que neix prop del coll de Somport.

5.  Al llarg de la moguda història del Bearn 
la unitat bàsica de la societat bearnesa ha 
estat lligada a la casa tradicional de la vall, 
comparable a l’Etche Basque, coneguda amb 
el nom d’... 

6. És la vall més occidental de les valls 
bearneses. Comunica amb Navarra pel coll 
de la Pierre Saint-Martin.

7. Muntanya de 2.507 m de forma piramidal 
que en basc rep el nom d’Auñamendi.

8. Cim de 2.974 m, punt culminant del 
Bearn.

9. Ciutat principal de l’Alt Bearn. Antigua 
seu episcopal. L’origen del seu nom prové de 
l’antic nom “Iluro”.

10. El cim més emblemàtic del Bearn de 
2.884 metres, paradís per a l’escalada amb 
moltíssimes vies de diferents dificultats. Es 
tracta d’un antic estratovolcà. 

11. Nom de la última ossa bearnesa. Morta 
per uns caçadors l’any 2004.

12. Nom genèric que reben els torrents 
pirinencs a la regió del Bearn.

13. Variant del gascó (occità) que es parla a 
la regió.

14. Aquest cim de 2.545 m, situat ja a Aragó 
molt a prop de la frontera, està format per 
les restes de la caldera procedents d’un 
volcà. Semblant a l’origen del Pic du Midi 
d’Ossau.

15. Aquesta ciutat és la capital del Bearn des 
de l’any 1464.
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Gallinero 2.728 m

Sant Salvador de Bellver 952 m
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-Horari: 2.h 30 a 3 h de pujada
-Desnivell: 815 m, opcionalment 1.218 m
-Dificultat: ruta curta i sobre pendents suaus ME-S2 

excepte una curta pala final S3
-Material: a més del material d’esquí cal dur el material 

de seguretat (ARVA, pala i sonda).
-Època: descripció feta per a condicions hivernals de 

desembre a finals d’abril o meitat de maig segons la in-
nivació. Millor període abril i maig tan bon punt tanca 
l’estació d’esquí de Cerler

-Cartografia: Turbón Alto Valle de Isábena. Esc. 1. 
25.000. Ed. Alpina

-Bibliografia: Excursions amb esquís pel Parc Possets-
Maladeta. Massís de la Maladeta de Manel Broch i 
Eduard Martín. Editorial Prames

-Accés: de Benasc hem de seguir cap el nord i després 
prendre l’A-2617 per anar a l’estació d’esquí de Cerler. 
Cal continuar cap a l’estacionament més alt, al sector 
de l’Ampriu a la cota 1.912 m. Podem allargar l’ascensió 
sortint del primer estacionament de l’estació a la cota 
1.510 m.

-Horari: 2 h 40 min, 1 h40 de pujada i 1h de baixada
-Desnivell: +/- 260 m acumulats
-Dificultat: camí perdedor al principi, després corriols 

força fàcils de seguir. 
-Època: tot l’any; pot ser recomanable evitar les calorades 

de l’estiu. Primavera i tardor ofereixen  els millors 
paisatges

-Cartografia: Lluçanès a Esc. 1: 30.000. Editorial Alpina
-Bibliografia: Pels voltants de la Plana de Vic d’Eduard 

Comerma Torras. Col·lecció Els camins de l’Alba. 
Editorial Alpin i Geo Estel Guies

-Accés: seguint la C-17 de Vic cap a Ripoll prenem la 
sortida 75 cap a Orís. Atenció! la sortida 76, Orís, 
només funciona venint de Ripoll o anant-hi. Per la 
BV-4611,arribem al petit nucli històric d’Orís on hi ha 
l’església de Sant Genís i el castell. Travessem el poble 
i per una pista asfaltada seguim 2 Km fins auna triple 
cruïlla de pistes on aparcarem.

-Descripció: a la cruïlla prenem la pista asfaltada que, en 
descens, encara el sud. Quatre-cents metres més enllà 
a tocar d’unes ruïnesla deixem i comencem a seguir a 
mà dreta les marques grogues i blanques del PR C-54, 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



de Sant Salvador i l’edifici adjunt 
ocupat per una comunitat religiosa. 
En qüestió de minuts hi pugem, 952 
m, 1 h 40 min. L’entorn és molt ben 
cuidat, s’hi respira pau. La canònica 
de Sant Salvador de Bellver apareix 
esmentada el 1110 i allà dalt, lluny de 
tot, s’hi va instal·lar una comunitat 
de monjos Agustinians, fins el 1272. 
Després de segles 
de decadència 
la presència 
d’una comunitat 
religiosa n’ha 
recuperat el 
millor aspecte. 
Darrere l’absis 
un mirador 
domina tota la 
Plana de Vic 
i els cims del 
Pirineu oriental. 
Baixem per on 
hem vingut fins 
la bifurcació 

Font de l’Horta

Nord 

el Sender d’Orís. Aquest avança 
per un bosquet, sorteja conreus i 
camps amb vaques pasturant i ens 
porta a l’obaga de Vilanova (25 
min). És un clot humit a la capçalera 
del rec de Vinyoles on hi ha una 
font i un abeurador. Atenció amb 
el filat electrificat!. Comença aquí 
l’ascensió forta cap a Sant Salvador. 
Seguint sempre les marques del 
PR ens acostem ala gran masia de 
Vilanova. Un pal indicador ens 
assenyala el camí.Guanyem altura 
fent ziga-zagues pel coster. Passem 
per una bifurcació amb pontet de 
fusta i un rètol que diu “Pont de 
trobada dels dos camins” per on 
trencarem al baixar. Seguim pujant 
dintre del bosc fins a situar-nos a 
la cota 910 m a la part superior del 
serrat. Planegem cap a l’esquerra 
en direcció sud-est fins arribar a un 
coll a 940 m on arriba una pista que 
ve de Sant Boi de Lluçanès. Veiem 
el conjunt de l’església romànica 

amb el rètol i el pontet on ara seguim 
rectes. El camí, més curt i directe 
que el de pujada, segueix baixant cap 
el nord sobre terreny descompost i 
fa cap a una pista que seguim a mà 
dreta. La pista baixa revoltant la masia 
Vilanova i en 1, 2 km ens du a la 
cruïlla d’inici.

la cota 2.420 m. Allí l’abandonem 
seguint a l’esquerra el traçat de 
la pista blava anomenada Perdiz 
Blanca. Remuntant-la passem sota 
la telecadira de Gallinero i arribem 
a la  seva estació superior, a 2.609 
m. En aquest punt ja veiem el cim 
però resta una pala força dreta 
que remuntem 
fins la meitat. 
En sortim pel 
vessant esque-
rre per anar 
revoltant les 
pales superiors 
del Gallinero 
fins assolir-ne el 
cim de 2.728 m 
(2h 30 min).  Si 
el dia acompan-
ya les vistes cap 
a tots els  grans 
cims de més de 
3000 m de la 
vall de Benasc 

3838

Gallinero 2.728 m
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-Descripció: El Gallinero és el cim 
que suporta els remuntadors més 
alts de l’estació d’esquí de Cerler i 
per la seva falda hi ha traçades nom-
broses pistes d’esquí. No obstant 
l’estació acostuma a tancar passat 
Setmana Santa, quan sovint hi resta 
molta neu. És un gran cim  força 
concorregut a finals de temporada, 
quan encara cauen bones neva-
des. També és una bona idea per a 
dies mig tapats o ennuvolats quan 
l’orientació en muntanya podria 
resultar difícil.

  Sortim de l’estacionament de 
l’Ampriu a 1.912 m seguint la pista 
que paral·lela a la telecadira Batie-
sielles que ens porta fins la collada 
de l’Ampriu a 2.263 m. Des del 
coll tenim magnífiques vistes cap 
al massís del Posets. Si haguéssim 
sortit de l’estacionament de Cerler, 
a la cota 1.510 faríem cap a aquest 
mateix punt. Seguim pel llom nord  
del Gallinero, encarant el cim fins 

és impagable. Ala baixada podem 
seguir el traçat de pujada o baixar 
més directament els forts pendents 
de l’anomenada canal del Gallinero. 
Atenció a les possibles allaus després 
de fortes nevades.

Tuca Cibollés 2.749 m

Nord 

Estació d’esquí 
de Cerler

Ampriu 1.912 m

Gallinero 2.728 m

Collada de 
l’Ampriu 2.263 m

Pic de Cerler 2.407 m

A Orís 

Sant Salvador de 
Bellver 952 m

Noguereda

Vilanova



*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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FES LA TEVA RESERVA A

FORFAITS-CE.ALTISERVICE.COM/ES/

IDENTIFIANT: 

MOT DE PASSE:

2
0
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DE DESCOMPTE 
– 15% 

FINS A UN

per als
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d’1 a 6 dies




