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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
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Telèfon 93 454 58 55
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Horta (Barcelona)
Pintor Mir,16 Tenda1| 08031
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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 
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uecmataro@telefonica.net
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editorial

COVID-19, pandèmia

El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix pandèmia com una “Malaltia epidèmica estesa a molts 
països i que afecta molts individus del mateix país a la vegada”. Això és el que la humanitat està patint en el 
moment que escrivim aquesta editorial, com a conseqüència de la ràpida transmissió del nou virus conegut 
com a COVID-19, de la família dels coronavirus. L’epidèmia sorgí a la ciutat xinesa de Wuhan i s’ha estès en 
major o menor grau per tots els continents. Europa i els Estats Units són en aquest moment les àrees més 
afectades però els contagiats, asimptomàtics o greument malats, i els milers de morts hi són a les dotzenes 
de països afectats. És una tragèdia global d’origen sanitari que tindrà conseqüències econòmiques i socials 
molt grans si bé ningú és capaç encara de preveure com seran exactament.

L’impacte de la malaltia al nostre país és polièdric i d’una magnitud que potser només podien imaginar 
els que han patit els estralls de la Guerra Civil espanyola i els duríssims primers anys de la postguerra.  La 
recent crisi financera del 2008 també comportà un daltabaix econòmic i social enorme, però molt probable 
i lamentablement, no de la mida del que patirem els pròxims anys. I la coneguda com a grip espanyola, del 
1918, que provocà 50 milions de morts a tot el planeta, només l’han viscuda els avis que avui tenen més de 
100 anys.  

Un des punts claus de la lluita contra el COVID-19 ha estat el confinament, parcial o total, segons la fase 
d’evolució de l’epidèmia. Reduir al màxim la propagació de la malaltia, caracteritzada per un índex molt 
elevat de transmissió, ha estat objectiu principal de les autoritats sanitàries i tots els governs. Molta gent 
treballa en serveis essencials i el seu paper és fonamental en el camí que ens porta a sortir d’aquest malson 
però tota la resta de persones hem tingut i encara tindrem durant un temps una tasca a fer: sortir de casa el 
mínim possible i reduir d’aquesta manera convertir-nos en vectors de la malaltia o emmalaltir. Però també 
hem de procurar que cap de les nostres activitats pugui dificultar encara més la tasca d’aquells que estan en 
primera línia de la batalla: sanitaris, bombers, protecció civil, cossos de seguretat, etc. Per això la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya va emetre, desprès de l’aprovació el 14 de març del Decret 463/2020, 
de declaració de l’estat de l’arma a tot l’estat espanyol, un comunicat del que destaquem una frase: “No, 
no es pot sortir a fer activitat de muntanya sota cap concepte”. Es tracta d’una mena d’ordre, més que una 
recomanació, dirigida a tots els que estimem la muntanya i que la visitem assíduament, alguns potser des 
de fa pocs mesos i d’altres des de fa moltes dècades.  

Aquesta crisi es superarà. Tornarem a obrir les portes de les entitats i tornarem a sortir a la muntanya, però 
caldrà veure quan i com i caldrà tenir molta paciència. De moment, és molt el que els muntanyencs podem 
fer des de la taula o el sofà de la nostra llar. Des de fer reunions virtuals amb els companys de sortides fins a 
rellegir aquell llibre clàssic mig oblidat a la prestatgeria, veure una bona pel·lícula de muntanya, fer exercici 
físic al nostre menjador, o cantar el repertori de la nostra coral. I perquè no, escriure per la nostra revista 
Excursionisme.

COMUNICAT
MARXA GRÀCIA - MONTSERRAT I CAMINADA EL PAPIOL - MONTSERRAT

Aquest any la data prevista per a la celebració de la Marxa Gràcia-Montserrat era el 13-14 de juny. Atesa la 
situació actual de confinament, hem considerat que la primera quinzena de juny segurament encara esta-
rem en procés de normalització, i raonablement, els actes amb participació d’una gran quantitat de perso-
nes seran els últims que es permetran. Hem estat valorant la possibilitat d’ajornar la celebració de la Marxa 
i la Caminada el Papiol-Montserrat, però, després d’estudiar el nou calendari -provisional- del Circuit Català 
de Marxes de Resistència, no hem trobat cap data adequada per a nosaltres. És per això que hem decidit 
suspendre l’edició d’enguany de la Marxa Gràcia-Montserrat i la Caminada el Papiol-Montserrat. Així doncs, 
us convoquem per a l’edició de l’any que ve, que organitzarem amb doble il·lusió i noves energies.

Una abraçada ben forta. Cuideu-vos i cuidem-nos
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“Bon dia, són les 6 del matí i estem eixint de Xàtiva, per davant 1.400 quilòmetres de 
carretera per a arribar als Alps.” Com hui, amb aquestes mateixes paraules començava fa 
dotze anys aquesta història. Llavors tenia un repte. Volia escalar en solitari el Matterhorn 

(4.478 m) per l’aresta Hörnli.

Text i fotografies de Javier garcía Mascarell

Cerví

Matterhorn: 

què queda 

d’aquell 

somni?
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El Cerví (4.478 m) era un mite per a 
mi i volia conquistar-lo, volia expli-
car-lo en un vídeo. I ho vaig fer, en 

aquell estiu del 2007 quan tot anava bé.
Qui anava a imaginar que un any després 
el món cauria a trossos i un d’ells cauria 
sobre mi. En un mes, vaig passar de posar 

algeps en les parets de les obres a collir ta-
ronges en les hortes. En una nit, vaig pas-
sar de somiar amb tornar a l’Aconcagua 
(6.962 m) i llevar-me aqueixa espina cla-
vada a posar-me a pujar tots els tresmils 
del Pirineu. Calia adaptar-se a les noves 
circumstàncies sense perdre la il·lusió. I 

ho vaig fer. Mentre conduïsc el meu Clio 
del 99, per la mítica N-340 (no hi ha pres-
supost per a autopista), em pregunte: Què 
queda d’aquell somni? Encara és prompte 
per a saber-ho, açó només acaba de co-
mençar.

Amposta, hora d’esmorzar, però que bé 
que estem ací, no sé què esta millor si el 
“pa amb tomatet o les vistes del Delta de 
l’Ebre”. Però no cal quedar-se en cap lloc, 
només som ací de pas. Hem vingut a gau-
dir experiències bones i a superar les do-
lentes, en això consisteix aquest joc.

“Si véns amb mi,
no demanis un camí planer,

ni estels d’argent,
ni un demà ple de promeses, sols

un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí

ben llarg.” (Lluís Llach)

El meu vell company d’aventures, una ve-
gada més, compleix amb la seua part, i a 
les 6 de la vesprada del 14 d’agost estem 
en Breuil-Cervinia (2.006 m), Itàlia. Hem 
tardat més que l’altra vegada, quan vam 
anar a Zermatt (1.608 m), Suïssa, però el 
viatge se m’ha fet més curt, serà que en 
aquests últims dotze anys, he après a gau-
dir del camí. Un pot de favada, un glop a 
la bota de vi, l’últim capítol de “La con-
quista del Cerví”, i a dormir. Ja ni pense 
en el que faré demà. La vida és ací i ara, 
el passat és memòria i el futur imagina-
ció, de què serveix gaudir o patir el que no 
existeix: aquesta és la meua nova filosofia. 
Námaste.

“Amanece que no es poco”, però que bé 
s’està dins del sac de plomes. Em faig el 
desdejuni sense eixir del cotxe: Cola Cao 
calentet i galetes de dinosaures, hi ha co-
ses que no canvien. Fer la motxilla, buscar 
un lloc on posar la càmera, gravar. Aquest 
serà el meu últim vídeo, un bon lloc per 
a acomiadar-me. Vaig arribar a tindre un 
programa de televisió, però eren altres 
temps. Hui ja no busque això, això ja ho 
vaig fer.

A les 10 del matí del 15 d’agost em pose 
a caminar i sent que estic començant una 
cosa nova. Porte quinze anys compartint 
les meues activitats esportives en 
reportatge fotogràfics i vídeos a través de 
la meua web i i m’ho he passat de categoria 
fent-ho, però ha arribat el moment de 

Inici de l’escalada de l’aresta Hörnli (Suïssa). Setembre 2007
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canviar de format, d’explorar altres 
sendes per a contar les meues històries i 
açò és un xicotet assaig. Després de dues 
hores de pista, arribe al refugi Oriondé 
Duca Degli Abruzzi (2.802 m). En una 
altra època hauria maleït (“Què fa un hotel 
ací?”). No entenia perquè algú volia tindre 
les comoditats de la ciutat a la muntanya 
si per a mi es tracta precisament de tot 
el contrari: fugir de la civilització per 
viure amb el que puc carregar en la meua 
motxilla. Poder dormir on vulga aquesta 
nit continua sent per a mi una de les 
essències de la muntanya. Però aquests 
són els meus paradigmes, cada persona 
té els seus i tots són igual de respectables. 
Les experiències ens canvien, ens van 
polint, ens donen lliçons de vida. I en 
aquest aprenentatge perdem coses, però 
també guanyem unes altres.

“¿Ha pensat alguna vegada en autèntiques 
llibertats? ¿Ser lliure de l’opinió dels 

altres? Inclús de la pròpia opinió.”
(Walter E. Kurtz)

Arrere deixe el refugi-hotel, per un 
camí ben marcat pel pas dels anys i els 
muntanyencs que, des de 1865, volen 
seguir els passos de Jean-Antoine Carrel, 
el primer home que va pujar al Cerví 

(4.478m) per l’aresta Lion, tan sols uns 
dies després que Edward Whymper i 
el seu equip foren els primers homes 
que van trepitjar el cim del Matterhorn 
(4.478m) pujant per l’aresta Hörnli. 
Però, desgraciadament, en el descens 
quatre membres d’aquell equip van 
esvarar i es van quedar per sempre en els 
vessants d’aquesta muntanya. I encara 
que Whymper no va tindre la culpa, 
va carregar amb el pes d’aquell tràgic 
accident i allò li va marcar, com conta en 
el seu llibre La conquista del Cerví: “Hi 
ha alegries massa grans per ser descrites 
amb paraules, però hi ha, també, dolors 
sobre els quals no goso estendre’m”. La 
vida pot llançar-nos tot tipus de Cervís, 
podem escalar-los i tornar-nos savis, o no 
escalar-los i quedar-nos ferits. No fa falta 
ser molt intel·ligent per a triar la primera 
opció.

Continue guanyant altura, per una sen-
dera sense dificultats, mentre em creue 
amb els primers muntanyencs que baixen 
del cim. Parlen idiomes que no entenc 
però en els seus ulls es poden llegir les 
paraules del gran alpinista francés Gas-
ton Rébuffat: “Allà on les cases, i després 
els arbres i, a continuació, l’herba desa-

Inici de l’aproximació al Cerví per la ruta d’ascensió de l’aresta Lion (Itàlia). Agost 2019

Aproximació al 

Matterhorn per 

la ruta d’ascensió 

de l’aresta 

Hörnli (Suïssa). 

Setembre 2007
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pareixen, neix un regne estéril, salvatge 
i mineral; tanmateix, en la seva pobresa 
extrema, totalment despullat, ofereix una 
riquesa que no té preu: la felicitar que es 
descobreix en els ulls d’aquells que el so-
vintegen”.

Són les 3 de la vesprada i acabe de trobar 
un bon bivac entre pedreres i geleres. Estic 
a 3.450 metres d’altura, més amunt sem-
bla no haver-hi res millor per a passar la 
nit i, encara que estic a una hora del refugi 
Carrel (3.835 m), preferisc quedar-me ací 
gaudint de les vistes del massís del Monte 
Rosa.

Cadascú viu la muntanya a la seua ma-
nera, uns amb amics, uns altres amb un 
guia, alguns anem a soles. Cadascú puja el 
Cerví (4.478m) a la seua manera, uns van 
a poc a poc assegurant cada pas i uns al-
tres anem una mica més ràpid, sense uti-
litzar la corda per a assegurar-nos. L’estil 
és una decisió personal i té el valor que 
vulgues donar-li tu. Cadascú fa el que pot 
o el que vol, el veritablement important 
és l’aventura viscuda dins de tu o, com va 

Javier García Mascarell a les 8.46 AM al cim del Cerví (4.478 m) Itàlia. Agost 2019

Vistes cap avall 

de l’aresta Hörnli 

a 4.250 metres 

d’altura (Suïssa). 

Setembre 2007
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dir el primer home que va pujar un 8.000: 
“No és més qui més amunt arriba, sinó 
aquell que, influït per la bellesa que l’en-
volta, més intensament sent”. (Maurice 
Herzog).

Quan vaig vindre ací per primera vega-
da no pensava així, però amb el pas dels 
anys la vida m’ha ensenyat a valorar i a 
apreciar més una posta de sol, una llauna 
de sardines, els missatges de suport de 
les persones que em volen i a les quals 
vull, que el mateix cim. Aquestos ins-
tants, aquestes coses i persones són les 
que ara em fan sentir feliç, estiga on es-
tiga i estiga com estiga. Per això, aquesta 
vegada no he vingut a conquistar el Mat-
terhorn (4.478 m), això ja ho vaig fer. Sóc 
ací arraulit en el meu sac de dormir, sota 
la mateixa muntanya, mirant les matei-
xes estreles, a la recerca de la meua Ítaca 
particular. I des del meu bivac ho veig 
clar. Ara sé què queda d’aquell somni. 
L’Aconcagua (6.962 m) al qual tornaré no 
és una muntanya, és un camí que he de 
recórrer. I ara sé que demà, quan arribe 
al cim, com en tots els cims, no trobaré 

res. El meu somni és el camí i tot el que 
viuré i aprendré està en ell. Per això, quan 
em pose a grimpar en solitari a les 3 de la 
matinada per l’aresta Lion, no em sent a 

Vistes cap avall de l’aresta Hörnli a 4.200 metres d’altura (Suïssa). Setembre 2007

soles: l’alegria i la pau interior m’acom-
panyen. He trobat el Cerví que buscava. 
La meua Ítaca no és un lloc en el mapa, 
és la il·lusió per a continuar somiant, per 

El dia després d’arribar al cim, última mirada a l’aresta Hörnli, abans de començar el descens a Zermatt (Suïssa). Setembre 2007

Cerví Matterhorn: què queda d’aquell somni?
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a continuar caminant. Però sense presses, 
la nit és màgica, la lluna plena i la llum de 
les llanternes frontals dels muntanyencs 
que han començat l’ascensió des del refu-
gi Carrel (3.835 m) il·luminen la munta-
nya. Mire cap amunt i la ruta sembla una 
processó nocturna, on tots volem arribar 
a un altar en el qual ens espera una creu, 
símbol del final, però també del principi. 
Com Sísif, sembla que estem condemnats 
a continuar pujant muntanyes. Però no 
és una condemna, és una passió, i si estàs 
disposat a encendre’t en ella, cada pedra 
del camí només serà un repte, cada mun-
tanya una nova il·lusió. Aquest és el meu 
mite, això és el que m’emporte d’ací. I en-
cara que el fred de l’alba posa a prova la 
meua passió per les muntanyes, ja no hi 
ha dubtes ni pors, perquè l’objectiu i el re-
sultat ja no m’importen: m’he convertit en 
un devot del procés, que és on està l’auten-
tica experiència de vida.

En arribar al pic Tyndall (4.241 m) quasi 
no puc parlar, se m’han congelat els llavis, 
però vull contar a la càmera el que sent. “A 
vore si entrem en calor amb el solet, mare 
meua quin fred hem passat!” Per davant 
un tram de cresta aèria però fàcil. El dia 
és fantàstic. Si no menege molt el cap al 
grimpar, eixiran unes bones imatges per 
al vídeo. 

A l’anar en solitari no he assegurat cap 
pas i sense adonar-me he avançat quasi 
totes les cordades. Ara només em queda 
escalar unes plaques de III+ en roca des-
composta, pujar per l’Scala Jordan i agar-
rar-me a l’última maroma. Les mans i els 
braços ja no tenen la mateixa força que fa 
unes hores i l’altitud es nota en algú que 
viu a 115 metres sobre el nivell de la mar. 
Però aquests són els millors moments, els 
que m’agrada viure, els que em fan recor-
dar el que vaig aprendre en la COE: “Ni 
la montaña con su grandeza, ni el mar 
con su majestuosidad, ni el bosque con 
su misterio y belleza, empequeñecerán el 
alma del Guerrillero”. Mentrestant, sona 
de fons Knockin’ on Heaven’s Door o Es-
tadio Azteca.

“Són les 8.50 del matí del 16 d’agost de 
2019, estem en el cim del Cerví (4.478 m). 
Aquesta activitat està dedicada a totes les 
persones que confien en mi, a la meua fa-
mília, a Amparo, als meus amics de veri-
tat. Gràcies a tots i me’n vaig cap a baix. 
Adéu!”.

Tram final de l’aresta Hörnli (Suïssa) a 4.250 metres d’altura. Setembre 2007

 Bivac a 3.450 metres d’altura en la ruta d’ascensió per l’aresta Lion (Itàlia). Agost 2019
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Us proposo aquesta ruta circular amb sortida i arribada a Ronda tot recorrent un total de 
115 km amb un desnivell positiu de prop de 7.000 metres. La ruta es divideix en dues parts, 
una d’anada que ens farà resseguir de nord a sud la vall del riu Guadiaro i la segona de sud a 

nord on resseguirem la vall del riu Genal, ambdues d’excepcional bellesa.

Text de Miquel Àngel Ramos Pinto
fotografies de Miquel Àngel Ramos i Ester Jové Martínez

GR141 a la Serranía de         
Ronda, una comarca bella         

per naturalesa

La Serranía de Ronda es troba situ-
ada a la part més occidental de la 
província de Màlaga, a cavall amb 

la província de Cadis. Té una extensió de 
1.536 km2 repartits en vint-i-un munici-
pis on destaca el més gran de la comar-
ca, Ronda, amb més de 36.000 habitants. 
Però també podem trobar el més petit de 

tota la província de Màlaga, Atajate, on 
tan sols viuen 146 habitants.
El recorregut que us presento normal-
ment està planificat en 6 jornades, però 
que en el nostre cas i degut al calendari i 
a la logística, vam realitzar en 5, amb una 
tercera etapa de “descans” de tan sols 8 
km per poder gaudir de Gaucín, un dels 

municipis més importants de l’indret i 
que es troben just en l’equador de la ruta.
Aquesta serra està delimitada a l’oest pel 
Parc Natural de la Sierra de Grazalema i el 
de los Alcornocales i a l’est pel Parc Natu-
ral de la Sierra de las Nieves. Les alçades 
en què ens mourem seran moderades i el 
punt màxim es troba en la darrera etapa 

Tajo del Abanico, prop de Ronda
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quan creuarem el Coll de las Encinas Bor-
rachas a 1.000 metres d’alçada. Aquesta 
ruta recorre bonics pobles blancs així 
com importants i espectaculars paratges 
com La Cueva del Gato, Las Buitreras i la 
Cueva del Abanico entre d’altres. Al llarg 
del recorregut podrem notar una impor-
tant petjada antròpica des de temps dels 
Romans així com durant la Guerra de la 
Independència contra els francesos i ado-
nar-nos de l’aprofitament ramader (rama-
deria extensiva) i explotacions mineres 
i fustaneres (alzina surera). Les nostres 
passes ens portaran per indrets carregats 
d’història i de fort caràcter. La totalitat de 
la ruta està ben marcada i delimitada, pel 
que és de fàcil seguir així com que en tots 
els pobles per on passem podrem trobar 
lloc per dormir i per aprovisionar-nos, 
tot i que sempre és bo no anar a l’aventu-
ra i reservar amb anterioritat. En alguns 
trams coincidirem amb un altre GR, el 
249, que és el de la Gran Senda de Màlaga. 
Ambdós recorreguts estan perfectament 
marcats.
Es tracta d’una ruta dissenyada per gau-
dir, i on el traçat ens permetrà introdu-
ir-nos en el tarannà de la regió així com 
en els costums dels seus habitants i dels 
seus indrets. Us recomano que la gaudiu i 
no tingueu mandra a llegir les informaci-
ons que sovintegen al llarg del camí ideals 
per fer-nos una idea de la ruta.

1a etapa: Ronda – Jimera 
de Líbar (23 km) 7 hores

Sortirem des de la bonica localitat de Ron-
da on destaca el seu impressionat Puente 
Nuevo sobre el Tajo que farà la delícia als 
nostres ulls. El punt de sortida se situa 
en la Plaça de Maria Auxiliadora i dava-
llarem per la coneguda Cuesta del Cac-
hondeo tot passant al costat de la Picha 
del Moro. En poc temps ens situarem al 
fons de la vall i passarem pel Puerto de la 
Muela als 3,1 km. Passat aquest entrarem 
de ple en la vall del riu Guadiaro, que no 
deixarem fins a la tercera etapa.
A poc més de 5 km de la sortida passa-
rem per la Junta de los Ríos i ja seguint 
durant un bon tram la línia férrea de Ron-
da a Algeciras remuntarem fins al Puer-
to de Ronda, ja en el km 10. De baixada 
arribarem sense problemes a Benaoján 
on podrem reposar forces o seguir  un 
parell de quilòmetres més fins a l’Estació 
de Benaoján, on potser l’oferta d’hostele-
ria i restauració és més gran. Un cop en 

Detall del Puente Nuevo en Ronda

Tot sortint  de Ronda amb la Picha del Moro al fons
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aquest punt, i si tenim ganes i temps, és 
molt recomanable apropar-nos a la Cueva 
del Gato, un dels indrets amb més bellesa 
de la contrada.
En aquest punt i si el cabal del riu Gua-
diaro és considerable caldrà remuntar 
vers el nord un quilòmetre per la carrete-
ra i d’aquesta manera poder creuar el riu 
per un pont pel trànsit rodat, ja que en el 
nostre cas, vam trobar el riu molt crescut 
i feia impossible travessar-lo pel gual ha-
bilitat a tal efecte. A partir d’aquest pas, el 
camí esdevindrà un corriol que amb con-
tinus puja i baixa i sempre paral·lel al curs 
fluvial, ens deixarà a l’Estació de Jimera 
de Líbar, ja en el km 21 de la jornada, ara 
tan sols ens quedarà remuntar aproxima-
dament 2 quilometres i arribar al final de 
l’etapa a Jimera de Líbar, que en època 
de l’ocupació musulmana era anomenat 
Inz-almaraz. Aquest darrer trajecte jun-
tament amb la continuació per un SL ens 
portaria fins a Atajate i des d’allà a Alpan-
deire, seguint la ruta de Frai Leopoldo 
d’Alpandeire, un religiós caputxí que va 
néixer l’any 1864 i va viure a Granada en-
tre 1903 i 1956, quan va morir, i que de 
vegades agafava el tren fins a l’estació que 
haurem passat i feia els poc més de 12 km 
a peu per visitar el seu poble natal. Aquest 
religiós considerat bona persona va ser 
beatificat l’any 2010. Era conegut com el 
fraile limosnero.

2a jornada: Jimera de 
Líbar – El Colmenar     
(25,5 km) 7 hores
Sempre amb boniques vistes sobre la Sier-
ra de Líbar vers l’oest i de Cortes de la 
Frontera com a localitat important, segui-
rem en paral·lel a la línia férrea fins que 

un sensacional tram final en Las Buitreras 
clourà aquesta dura etapa.
Sortirem de Jimera de Líbar per després 
de 2 km de marxa entrar en el Bosc Mu-
nicipal de la Dehesa, on podrem apreciar 
l’aprofitament de l’alzina surera (Quercus 
suber) per la producció de suro així com 
diferents aprofitaments de ramats: oví, 
boví, equí, cabrum i porcí sempre de for-
ma extensiva i que ja seran una constant 
al llarg de tot el que ens queda de ruta. 
En aquest tram haurem de creuar algun 
que altre torrent que cal vigilar en cas que 
hagi plogut recentment, però que no han 
de portar cap problema. Al km 7,5 passa-
rem per la Laguna Honda (no ens esperem 
un gran llac) i al dos quilòmetres més ar-
ribarem al nucli disseminat de Siete Pilas, 
on no trobarem cap servei però pot ser un 
bon lloc per recuperar forces.
Ara ve una agraïda baixada fins al costat 
mateix del riu Guadiaro tot passant per 
la Venta del Tío Casas i d’alguna que al-
tra olivera monumental. Aquest tram és 
plaent ja que és planer. Després d’aquest 
tram tindrem uns dos quilòmetres de for-
ta pujada fins al Port de la Fresneda, on la 
verdor anterior queda substituïda per un 
paratge cremat i sec en altres anys. Som al 
Km 14,6 i ja comencem la part més bonica 
de la jornada.
Seguim per pista marcada i en suau pu-
jada fins que el camí baixa decididament 
fins a l’entrada del Cañón de las Buitre-

GR141 a la Serranía de Ronda, una comarca bella per naturalesa 

Pujant al Puerto de Ronda, en la primera jornada

 La serra de Líbar en la primera part de la segona jornada
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ras i que abans d’endinsar-nos en aquest 
magnífic i agrest indret passarem pel 
Cortijo del Conde. Aquí, i ja en el Km 20,1, 
passarem pel Puente de los Alemanes que 
es tracta del recobriment d’una conducció 
d’aigua sobre el riu a una alçada de prop 
de 60 metres (val a dir que els construc-
tors no eren pas alemanys, sinó belgues, 
coses de l’idioma!). Antigament aquest 
pas no tenia baranes, però actualment 
està senyalitzat i protegit amb aquest ti-
pus d’infraestructura. Remuntarem en 
forta pujada i arribarem a un mirador 
sensacional sobre penya-segats on nien el 
voltor comú (Gyps fulvus) i d’altres rapi-
nyaires de menys envergadura. També si 
tenim sort podem veure alguna cabra his-
pànica (Capra Pyrenaica) i porc senglar 
(Sus scrofa).
Un cop davallem tot el canó i a la sortida 
d’aquest, passarem per l’indret del Charco 
del Moro i des d’allà tot creuant un pont 
de fusta sobre les enfurismades aigües del 
riu arribarem a la Central Hidroelèctrica 
de Buiteras, ja al quilòmetre 24. Ja tan sols 
ens quedarà recórrer poc més d’un quilò-
metre per donar per acabada la jornada.

3a etapa: El Colmenar 
– Gaucín (8 km) 3 hores. 
Possibilitat de pujar al 
Hacho de Gaucín (45 
minuts més)

Aquesta curta etapa ens permetrà reposar 
forces de la dura jornada del dia anterior i 
podrem gaudir de frondosos alzinars així 
com d’exemplars impressionants d’aquests 
arbres i tindrem la possibilitat de pujar al 
Pic del Hacho de Gaucín que amb 1.111 
metres d’alçada s’erigeix com un mirador 
excepcional de la ruta que portem i de la 
que ens queda. Es pot dir que ens trobem 
a l’equador del recorregut i en el punt més 
meridional de tot el camí.
Sortim de la localitat de El Colmenar i 
un cop creuat el pont de la carretera ens 
enfilem entre prats pasturats per vaques 
retinta tot endinsant-nos en el bosc públic 
La Herriza. Val a dir que aquest tram és 
una mica perdedor i podem tenir algun 
problema per creuar alguna cancel·la 
(porta) que separa les propietats. De mica 
en mica la vegetació és fa més ufanosa i 
passem al costat d’importants exemplars 
de roure i alzina (Quercus humilis i 
Quercus ilex). Anem guanyant alçada 
fins que creuem el Coll del Camino del 

Molino al Peso al km 5. En breu arribem a 
aquesta finca amb important construcció 
on destaca un embassament artificial. 
Diu la història que rep el nom de El Peso, 
ja que en temps era on els pobladors de la 
serra pesaven el cor de palmera (palmito) 
que es recol·lectava entre juny i agost. 
Aquest s’utilitzava per confeccionar 
barrets i altres complements ja que un 

cop processat era molt més mal·leable 
que l’espart. Seguim per forta pujada per 
pista fins que trobem una bifurcació tot 
enfilant-nos per un corriol entre alzines i 
porcs en aprofitament de devesa i entrant 
en el bosc públic Zahara fins arribar al 
Puerto Blanquillo (746 m) que es confereix 
com un sensacional mirador. Ara entrem 
al vessant del Hacho fins que arribem a 

Puente de los Alemanes a l’entrada del canó de las Buitreras, a la segona jornada

 Serra de la Espartina des de Gaucín
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un parell de caleres. De la segona surt un 
desviament indicat vers el sud que ens 
portarà en poc més de mitja hora al cim del 
Hacho (1.111 metres) sent aquest el sostre 
de la ruta i que ens permet contemplar tot 
el que portem de camí... i el que ens queda. 
Podem tornar al GR pel mateix camí de 
pujada o seguir la circular del SL i baixar 
directament a Gaucín.
Des d’aquesta bifurcació, tan sols ens que-
darà creuar el Port de Los Hinojales i en 
poc més d’un quilòmetre ja estarem a Gau-
cín, tot gaudint d’una bonica panoràmica 
sobre la localitat en la nostra entrada. Aquí 
podrem cloure la jornada i reposar forces 
per les dues etapes que encara ens queden. 
Recomanable la visita del nucli d’aquesta 
localitat així com el Castillo del Águila.

4a etapa Gaucín – Atajate 
(32 km) 10 hores 30 
minuts
Llarga i exigent etapa que ens portarà des 
del sud de la Serranía fins a la seva meitat. 
En l’etapa anterior vam abandonar la vall 
del riu Guadiaro i ara entrarem en la del 
Genal que resseguirem fidelment un bon 
tros a partir de la localitat de Benarrabá. 
Destaca en aquesta etapa el camí al cos-
tat del riu Genal, que en l’actualitat s’ha 
restaurat i adequat per tal de poder fer-lo 
transitable als excursionistes. Cal estar 
atent en aquest tram en èpoques de fortes 
pluges.
Abandonem ben d’hora la localitat de Gau-
cín i un cop creuat el bosc públic Quejigo 
i passat l’indret conegut com Asalto del 
Cura (Km 5,5) davallarem fortament per 
pista fins al torrent de las Vequetas i des 
d’allà en forta pujada entrarem a la locali-
tat de Benarrabá, on hi ha una indústria de 
processat del suro, tan abundant en aques-
ta zona. Som al km 11.
Sortim d’aquesta petita localitat per les 
escoles vers l’est i davallem fortament fins 
al Prado de la Escribana, ja al costat del 
riu Genal, que ara seguirem uns quants 
quilòmetres. Aquest tram és sensacional, 
amb el soroll del riu a tocar, hi ha trams 
del recorregut on s’han habilitat passarel-
les per tal de poder seguir el recorregut a 
peu. Hi ha hagut una bona inversió per tal 
de mantenir el recorregut. Als cinc quilò-
metres de planejar al costat del llit fluvial 
arribem a la Venta de San Juan, on hi ha 
un parell de restaurants i un càmping, i 
on a l’estiu és un lloc ideal per banyar-se. 
Prosseguim per un petit tram de carretera 

i després agafem diferents corriols fins que 
creuem l’asfalt per entrar en una pista que 
per terreny planer ens fa arribar a El Ara-
bí. Portem ja 19 km i ens espera una dura, 
molt dura pujada d’uns quatre quilòme-
tres fins a les proximitats de Benalauría, 
on podrem parar a reposar forces i gau-
dir de les boniques vistes que ens presta 
aquest poble mirador.
Encara ens queden uns 9 km fins al final 
d’etapa. Seguirem remuntant tot el poble 
i amb atenció de no perdre les marques 

blanques i vermelles arribarem a l’asfalt 
per les piscines municipals i des d’allà 
amb l’imponent Peñón de Benadalid al 
davant el contornejarem per l’est tot pas-
sant el port de La Horca, que un cop creuat 
en poc més d’un quilòmetre ens deixarà a 
la localitat de Benadalid on destaca el seu 
castell que data segurament del segle XIII. 
Seguim ja el camí marcat per una espècie 
d’arborètum fins a les runes de la Venta de 
Sant Isidoro al km 29. Just passat aquest, el 
camí ens decanta per l’esquerra de la car-

 Boires a la serra, prop d’Alpandeire

Creuant el Puerto de las Encinas Borrachas a 1000 metres d’altitud

GR141 a la Serranía de Ronda, una comarca bella per naturalesa 
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retera a mig vessant que fa de molt mal fer 
i que als pocs metres ens torna a deixar a 
l’asfalt, per tant, millor seguir des del prin-
cipi la carretera. Ara ja tan sols ens queden 
pocs quilòmetres per acabar la jornada en 
el nucli més petit de la Serranía i de tot 
Málaga: Atajate.

5a etapa: Atajate – Ronda 
(25 km) 9 hores

Aquesta darrera etapa destaca per les se-
ves àmplies vistes des de la cota màxima 
de la ruta al Port de Las Encinas Borrac-
has a 1.000 metres d’alçada i els roquissars 
calcaris que destaquen al nostre voltant. 
Atenció especial rep la Cueva del Abanico 
on el meandre del riu ha traçat una veri-
table obra d’enginyeria. Finalment, Ronda 
ens veurà arribar després de cinc dies de 
ruta. 
Sortim d’Atajate vers l’est i davallem rà-
pidament fins al riu Audalázar, normal-
ment sec, però que en cas de pluges, ens 
pot complicar la travessa. Un cop creuat el 
riu, remuntem per una àmplia pista fins a 
les immediacions d’Alpandeire, la localitat 
de Frai Leopoldo, important home sant de 
la zona i que té una ruta amb el seu nom. 
No és obligatori arribar al poble, ja que un 
quilòmetre abans hi ha l’encreuament de 
tornada al GR. Val a dir que si tenim ganes 
i forces, val la pena visitar aquest nucli on 
destaca el Pozacón, una sima vertical que 
expulsa l’aigua a forta pressió en època de 
pluja. 
Som al km 6. Canviem d’orientació vers el 
nord i després d’un tram planejant, anem 
perdent alçada tot creuant un mas fins ar-
ribar al mateix llit del riu Audalázar. Cal 
estar atent en creuar-lo ja que és una mica 
conflictiu. Tan sols cal canviar de banda 
del curs fluvial (hi ha marca de GR) i re-
muntar un bancal entre bardisses i obrir 
una porta i remuntar per un vessant bas-
tant sec fins a la Fuente de la Mimbre i la 
Fuente del Espino, al quilòmetre 12. El 
paratge en aquest moment és molt poc ar-
brat i trobem a faltar l’exuberant vegetació 
d’altres etapes. Arribem a la carretera i el 
camí ens fa davallar al poc vers un vessant 
molt brut i de complicat caminar. Aconse-
llem que si no es veu en condicions, seguir 
durant poc més de dos quilòmetres per ar-
ribar al Puerto de las Encinas Borrachas, a 
1.000 metres d’alçada i on destaca la roca 
nua calcària de la zona i la sensació d’al-
çada. Des d’allà creuarem un bonic altiplà 
on hi ha restes d’un dolmen. Normalment 

aquest tram està pasturat per cavalls. 
D’aquesta manera arribarem al Mirador 
de la meseta de Ronda, ja al quilòmetre 15.
A la vista del nostre objectiu al davant, però 
encara lluny, seguirem una marcada pista 
fins l’entrada de la finca del Coto Alto, on 
hi ha una bifurcació. Agafarem el camí de 
l’esquerra, que va per baix. Val a dir que 
en tota aquesta finca on entrarem i fins 
ben sortida d’ella, no trobarem cap marca 
blanca i vermella. Passarem una cancel·la 
de ferro i per pista creuarem aquesta gran 
finca en temps important fins a un em-
bassament artificial on destaquen unes 
columnes d’estil romà a estil de temple. 
Seguim davallant sempre per la pista prin-
cipal fins a les runes del mas que dóna nom 
a la finca. Aquí, deixarem la pista principal 
i seguirem per un camí més petit al costat 

del rierol de los Chopillos. Passat el rierol  
trobarem una pista en millors condicions 
i restes de l’antic camí empedrat que s’uti-
litzava antany. Per corriol i sempre amb el 
rierol que ara ja és torrent a la nostra dreta 
arribem a la Cueva del Abanico, un lloc es-
pectacular, tant per la seva morfologia com 
pel color i forma de la roca i on els escala-
dors han fet seu aquest característic i em-
blemàtic indret. Seguim bocabadats per 
aquest paratge i aviat sortirem per trams 
empedrats després d’alguna que altra pu-
jada com la del Cascajal i el paratge de la 
Virgen de la Cabeza. Ja tan sols ens queda-
rà caminar uns tres quilòmetres per asfalt 
fins a la localitat que ens ha vist partir cinc 
dies enrere. L’entrada a aquesta població la 
farem per la Puerta de Almocábar, un bon 
exemple d’arquitectura medieval.

DADES D’INTERÉS

L’època ideal per fer la ruta seria la primavera i la tardor, ja que a l’estiu les tem-
peratures poden ser molt altes i a l’hivern ens podem trobar neu en alguns punts 
del recorregut, així com temperatures gèlides. És important consultar l’estat dels 
rius i rieres de la zona.

Informació de la ruta i topo guia descarregable amb plànols detallats: 
http://www.fedamon.com/index.php/2013-04-16-17-25-49/11-federacion/1231-
sendero-gr-141
https://youtu.be/RdMUWprofzk

Telèfons dels llocs on ens vam quedar a pernoctar: 
•	 Jimera de Líbar: Hotel Rural Inz Almaraz (tel. 615 22 81 60)
•	 El Colmenar: Hotel Hospedería Las Buitreras (tel. 619 50 80 80), Casa Rural 

Ahora (tel. 696 72 08 89)
•	 Gaucín: La Fructuosa (tel. 617 69 27 84)
•	 Atajate: Hostal Restaurante El Paisaje (tel. 952 18 01 50)

Tajo del Abanico, prop ja de Ronda
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Els temps empleat en les dues jor-
nades són els reals, i els vaig fer 
anant sol. Si la voleu seguir mireu 

bé el vostre ritme mitjà i el dels vostres 
acompanyants. A la segona jornada, a la 
pujada de les dues canals, es pot compli-
car l’horari, encara que seguint el track 
suposo que us serà més fàcil que a mi. 
Hi ha grimpades que si hi aneu amb gent 

que no està acostumada a aquest tipus de 
situació poden resultar bastant complica-
des. Les dades de les 2 jornades són les 
següents:

Dia 1

Ens posem en marxa en direcció a La Sé-
nia, població de la comarca del  Montsià 

a les Terres del Ebre. Des de Tortosa o 
Amposta arribem a la població de Santa 
Bàrbara per seguir per la TP-3311 fins a 
La Sénia. Creuem La Sénia en direcció 
al Parc Natural dels Ports per la CV-105 
i ens porta fins el pantà d’Ulldecona, on 
passat el pont girem per la pista forestal a 
la dreta per arribar en 25 minuts a l’Àrea 
de lleure de la Fou i deixem allí el vehicle. 

La Fou, un racó únic al 
Parc Natural dels Ports

Us presentem una ruta circular de dos dies per la part més oriental i al sud del Parc 
Natural dels Ports, fent nit al Refugi Caro UEC i amb sortida i arribada a l’Àrea de lleure 

de la Fou. Una proposta espectacular amb dues canals de pujada prou 
complicades i unes vistes impressionants. 

Text i fotografies de Josep Estrada

Baixada Escarrissó de Borosa, direcció a Lloret



19

Excursionisme 416

Comencem la ruta per la pista en direcció 
Nord, marcada al mapa amb groc i blanc 
com un PR, però no busqueu marques 
que no n’hi ha masses. 

Si continuéssim per la pista arribaríem al 
inici d’un sender que ens indica el Pi Gros 
i el Faig Pare, tenim l’opció per no fer tan-
ta pista agafar el sender dels aviadors que 
surt a mà esquerra a 2,6 quilòmetres de 
l’inici de la ruta.

Passem pel sender del Pi Gros, abans 
d’arribar a la font del Retaule, ens des-
viem per veure el Pi Gros, el tenim per 
un sender a mà dreta i uns 150 metres 
amunt. Tornem al sender i 1 quilòmetre 
passada la font el majestuós Faig Pare el 
veiem a la dreta. 

Continuem per la pista i el PR  però el dei-
xem per agafar una drecera per pista que 
fa cap al mas de Pataques, on continua-
rem per pista fins tornar al PR i el seguim 
fins el GR-7 que el tenim direcció Nord. 
Amb compte que hi ha diferents bifurca-
cions al PR.

Al GR-7 l’agafem direcció Est, durant 2,5 
quilòmetres on deixa la pista i continua 
sender cap a Caro. (Hi trobem durant 
la pista la font de la Llagosta, és un bon 
punt per agafar aigua). A pocs metres 
trobem senyalitzada la cova del Vidre, 

Faig Pare

Font del Retaule

 Escales de fusta, conegudes com “Escarrissó de Borosa”
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val molt la pena inclús abans buscar  la 
seva història.  Continuem pel GR passant 
els barrancs de la zona fins arribar al coll 
de Pallers, (abans del coll de Pallers hi ha 
una bifurcació, aneu amb compte, heu de 
girar a l’esquerra, i és després d’un esglaó 
d’1 metre aprox.) on l’abandonem per fer 
el Cim del Caro. Fet el cim ja baixem pel 
sender fins al Refugi Caro UEC.

Dia 2

Sortim del Refugi Caro UEC en direcció 
al coll de Pallers, passat el coll a uns 200 
metres trobem una bifurcació on segui-
rem recte, cap al sud-est.  Avancem prop 
d’un quilòmetre i tenim la Cova Ebre a 
l’esquerra per un sender, val la pena anar-
hi, retornem al sender que baixa direcció 
sud. 

Arribem al coll dels Morralets i hem de 
seguir cap al escarrissó de Borosa, tram 
on una escala feta de fusta a mida ens 
facilita baixar per una paret vertical, 
aneu amb compte. Continuem baixant 

La Fou, un racó únic al Parc Natural dels Ports 

Miranda al barranc de Barretes

Pujant al Castell de l’Airosa des de la Vall
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fins arribar al barranc de  Lloret. El con-
tinuem fins arribar a una pista principal 
on creuem una portalada on en ens diu 
que anem amb compte amb els bous. Per 
aquesta pista i sobre els 500 metres gi-
rem a l’esquerra i entrem pel tancat dels 
corrals dels bous, jo sempre passo per la 
voreta del tancat, i els animals no diuen 
mai res. Passat els corrals seguim la pis-
ta  fins la corba que tenim més al sud del 
mapa, per aquí és on comença un sender 
pel barranc de l’Assens en direcció al cas-
tell de l’Airosa.

Aquesta canal és un pel complicada, es 
perd bastant el sender i hi ha  zones de 
grimpada. Un cop a dalt ja baixem en 
direcció al Racó d’en Marc, i a la pista a 
la dreta fins l’Àrea de Lleure de la Vall. 
Des de l’Àrea seguim el sender marcat pel 
Parc Natural en direcció al Mas de Bar-
ró, per la part esquerra aigües amunt del 
barranc de la Vall fins un encreuament i 
ens hem de fixar bé que gira a l’esquerra 
en direcció a Casetes Velles, està marcat 
amb una xapa de la UEC.  

Seguim per aquest sender en direcció 
sud-oest fins a una altra bifurcació, pas-
sada una canal un pèl delicada, que ens 
indica a la nostra esquerra la canal d’En-
ganyó. Una altra canal, complicada, més 
senyalitzada que la de l’Assens, però amb 
alguna grimpada més exigent, parlem 
de grimpada i no d’escalada, però s’ha 
d’anar molt amb compte. 

Passada la canal, ens dirigim pel sender 
que puja, i dic puja perquè no planeja gai-
rebé res, a aquesta zona hi ha algun sen-
der que marxa planejant, deixeu-lo, heu 
de continuar en el que puja, està prou ben 
indicat amb fites, s’han d’anar buscant.  
Per aquesta zona passem pel costat de la 
Joca,  i més endavant arribem a uns mira-
dors de vertigen, fins arribar a les vallca-
neres Altes, on un camí ens porta cap al 
PR-C 82 direcció Sud.

Seguim aquest camí durant una bona 
estona, uns 2 km aproximadament, fins 
una bifurcació que està marcada pel Parc. 
Aquí heu de seguir per la dreta, en direc-
ció oest, fins a trobar el barranc del Tabac 
que segueix sense deixar-lo al final de la 
nostra travessa. A 200 metres a la nostra 
dreta per la pista ja hi tenim el cotxe. Es-
pero que us agradi tant com m’ha agradat 
a mi.

1a JORNADA
Distància: 22,57 kms
Desnivell positiu: 1.445 metres
Desnivell negatiu: 919 metres
Dificultat: moderada
Temps total: 6 hores (5h cami-
nant)
Càlcul d’1 persona 5 km/hora + 
400m desnivell x hora: 2 el temps 
més baix dels dos aprox.
Càlcul de grup 4 km/hora i 300m 
de desnivell x hora: 2 el temps 
més baix dels dos aprox.

 2a JORNADA
Distància: 29,83 kms
Desnivell positiu: 1.776 metres
Desnivell negatiu: 2.302 metres
Dificultat: molt difícil (segons 
experiència en muntanya)
Temps total: 9 hores i 40 minuts 
(7 hores caminant)
+Info: https://es.wikiloc.com/
rutas-senderismo/td2-mitja-
muntanya-la-fou-caro-la-fou-
ruta-sencera-arreglada-way-
points-45176900

Vistes des del sender de Pallers

Bifurcació Cova d’en Marc i Forat de la Vella
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Nyempo Yurtse, 
bressol dels goloks

Text de Pasqual Garriga 
Fotografies de Jordi Valent i Fuertes

Al sud de la regió tibetana de l’Amdo s’alça abrupte el 

massís del Nyempo Yurtse fins als 5.369 metres. El poble 

golok el venera com a símbol de fertilitat i se’n consideren 

descendents. Us descriure la khora, circuit sagrat de 

circumval·lació, que vam fer-hi en sis llargues etapes. En 

acabar-la vam intentar assolir el punt més alt del massís.

En definitiva, un trekking desconegut i remot, un viatge a 

un món de nòmades ancorat en la tradició i en el respecte a 

l’equilibri natural de les coses.

La immensa vall del QruomsoTso en la 4a etapa

Nyempo Yurtse, 
bressol dels goloks
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Trilogia del Kham i l’Amdo

El circuit al voltant del Nyempo Yurtse 
el vaig fer quatre anys després de la 
khora al voltant de l’Amnye Machen 

(6.280 m), l’altra muntanya sagrada del 
goloks distant uns 230 quilòmetres. Us vaig 
relatar aquell circuit a l’Excursionisme 
370 de setembre de 2012. En el número 398 
de maig del 2017 us vaig relatar el trekking 
a través del massís del Chola Shan a la 
regió tibetana del Kham. En aquella ocasió 
enllaçàrem pobles i monestirs budistes 
travessant colls a més de 4.500 m. Aquest 
trekking que us descriuré tanca una mena 
de “trilogia del Tibet Oriental” una de les 
experiències més enriquidores i que més 
profundament m’ha marcat a la vida. 
La khora del Nyempo Yurtse té a veure 
amb el primer perquè tornem l’Amdo. La 
relació amb el trekking de Chola Shan és 
més propera encara: el vam fer el mateix 
estiu. Vam anar al Nyempo Yurtse set dies 
justos després d’acabar l’anterior, distant 
250 quilòmetres a vol d’ocell. 
Per posar-vos en context no puc repetir tot 
el que en els anteriors articles explicava 
però us en faré un resum. El que avui en 
dia anomenem Tibet, és en realitat la Re-
gió Autònoma del Tibet, TAR, en anglès. 
El Tibet real o “històric”, que es correspon 
amb una llengua i una identitat cultural, 
és molt més gran. Amb gairebé 2.200.000 
Km2 gairebé duplica l’àrea de la TAR. En 
realitat el formen tres regions amb per-
sonalitat pròpia. La primera és l’Ü-Tsang 
que es correspon amb el centre i l’oest de 
la Regió Autònoma del Tibet. La segona és 
el Kham que n’ocupa la part més oriental 
així com la meitat oest de la província del 
Sichuan i zones del nord del Yunnan. Fi-
nalment l’Amdo amb uns 700.000 Km2 
ocupa la pràctica totalitat de l’actual pro-
víncia del Qinghai, part de la de Gansu i 
la franja nord del Sichuan. Pel que fa a la 
població s’estima que els tibetans són uns 
sis milions dels quals dos i mig viuen a la 
Regió Autònoma del Tibet, mentre que els 
altres  tres milions i mig es distribueixen 
entre el Kham i l’Amdo.
Per als xinesos la TAR és una regió políti-
cament conflictiva i per això no permeten 
l’accés lliure al turisme. Per al viatger inte-
ressat a aproximar-se al mon tibetà d’una 
forma totalment lliure, lluny de controls 
policials o d’agències imposades pel go-
vern, el Kahm al Sichuan i l’Amdo al Qing-
hai, són sens dubte les zones més adients 
per fer-ho.

La colonització xinesa fa que la toponí-
mia tibetana vagi sent suplantada per 
una nova denominació en xinès cosa que 
pot complicar força les coses a l’hora de 
moure’ns. Així trobem que la capital del 
districte, Aba, és Ngawa en xinès o que 
població de Jigdril, prop del nostre destí, 
aparegui com a Jiuzhi als mapes. Tampoc 
el nom d’aquest massís està clar. No hi ha 
cap mapa detallat del massís amb el nom 
de cap dels colls, cims o llacs que veurem. 
Només el conjunt del massís apareix com 
a Nian Baoyuze al Google maps, o com 
a Nyainbo Yuzê, en el llibre “A Guide to 

Mountaneering in China”, editat a Xina. 
Podem dir que el nom que els locals li do-
nen sona quelcom semblant a “Nyampó 
Yutsé”. 

L’Amdo llar dels goloks

Els goloks, poble orgullós i lliure, són sim-
plement els tibetans de la regió de l’Amdo. 
Son l’ètnia tibetana que més llargament 
es va resistir al poder xinès. Des de temps 
immemorials s’han regit per les seves 
pròpies lleis i conviccions. Durant segles 
gelosos de la seva privacitat combinaren 

Nyempo Yurtse, bressol dels goloks
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les seves activitats agrícoles i ramaderes 
amb el pillatge dels qui, seguint alguna 
branca de la ruta de la seda, s’endinsaven 
al seus territoris. És per això que es gua-
nyaren una fama de bandits que atemoria 
els viatgers. Tan allunyats de Pequin com 
de Lhasa no han acatat mai el poder dels 
primers ni l’autoritat del Dalai-lama. Des-
prés de la revolució cultural de Mao Ze-
dong es van alçar en armes contra l’exercit 
xinès incapaç de controlar un territori tan 
vast. La pau va arribar amb la creació de 
la Regió Autònoma dels Goloks dintre de 
la província de Qinghai (pronuncieu xin-

hai). Avui en dia són l’única minoria de 
la Xina autoritzada a posseir i a portar 
armes. Cal dir que no vam percebre cap 
mena d’agressivitat, però si un tarannà 
orgullós.
L’organització humana i social dels go-
loks no difereix en res de la de la resta de 
pobladors del Kham i de l’Amdo. Repo-
sa sobre una ancestral divisió: hi ha els 
agricultors sedentaris de les valls i els nò-
mades amb els seus ramats.  Els primers 
són els rongpas, literalment “els homes 
de les valls”. Viuen a una altura mitjana 
de 3.500 metres. En una terra pobra con-

reen essencialment ordi, de vegades una 
mica de blat o fajol i algunes verdures 
com cols, naps i patates. Els nòmades són 
els drokpas que trobem als altiplans per 
sobre dels 4.000 metres. A principis de 
juny carreguen les alforges dels seus iacs 
i cavalls i abandonen els refugis d’hivern. 
Fins a finals de setembre s’instal·len al 
peu de les muntanyes en grans tendes de 
llana negra, cada any al mateix lloc. Allí 
crien essencialment iacs, en algun cas 
ovelles o cabres i sobretot dzos, un creua-
ment de iacs i vaques. Tant els iacs com 
els dzos els proporcionen llet, carn i llana. 
Munyen el bestiar dos cops al dia i amb la 
llet fan mantega i formatge sec. La mante-
ga és barrejada i amassada a mà amb fari-
na d’ordi per fer la tsampa, que és la base 
de la seva alimentació. Filen a mà la llana 
dels iacs i després la teixeixen in situ per 
fer-ne les grans tires de roba negra amb la 
qual fan les seves tendes o comercien en 
tornar a les valls. Els drokpas es despla-
cen per les muntanyes cavalcant els seus 
cavalls. Són grans entesos en la seva cri-
ança i mercadeig. En terrenys més com-
plicats també solen muntar a lloms de iac, 
en aquest cas ho fan a pèl, sense cadira ni 
estreps, agafant-se just d’una sirga passa-
da per un anell que travessa les narius de 
l’animal.
Els drokpas intercanvien els seus exce-
dents de mantega i formatge sec amb  els 
rongpas als mercats locals. Aquells els 
subministren la preuada farina d’ordi 
amb la que prepararan la tsampa. També 
tota mena d’estris de cuina que necessi-
ten als campaments d’estiu o a les seves 
llars d’hivern. Aquest secular equilibri 
entre rongpas i drokpas està avui en dia 
fortament amenaçat per la invasió colo-
nitzadora xinesa que vol implantar, aquí 
també, la llei de l’economia de mercat.

El nostre trekking 

Dos anys abans que nosaltres un gran co-
neixedor del Tibet, el francès Louis Marie 
Blanchard, va ser el primer occidental a 
fer la volta a aquell massís. Va trobar-hi 
monjos sols i nòmades acompanyats d’un 
iac o d’un cavall fent la volta al cim més 
alt. El juny de l’any següent un petit grup 
de francesos, guies de l’agència Allibert 
Trekking acompanyats de guies locals 
van repetir la khora per tal de determi-
nar si podien convertir-ho en una oferta 
comercial i van decidir que sí. Per tal de 
“vendre” el seu nou  itinerari van publi-

El Chumg Tso, inici i final de la khora, al fons el Nyempo Yurtse
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car-ho amb tota mena de detalls i croquis 
a la revista Trek Magazine aquella tardor. 
Aquell article és el que ens va donar la 
motivació i la informació necessària per 
anar-hi l’estiu següent.
El Nyempo Yurtse queda aproximada-
ment al centre geogràfic de la Xina, a la 
frontera de les províncies del Sichuan i 
del Qinghai. El 70% del massís i la nostra 
khora es troben al Qinghai. Nosaltres hi 
accedim des de Chengdú que amb vuit 
milions d’habitants és capital del Sichu-
an. És un massís aïllat que fa uns 48 qui-
lòmetres de nord a sud i 30 d’amplada. 
Ocupa una extensió d’uns 1.100 Km2, de 
forma i superfície similar a la comarca del 
Berguedà. S’alça sobre l’altiplà tibetà des 
d’una altura de 4.000 metres fins els 5.369 
m del seu cim més alt. Les neus hi són per-
pètues. Les geleres en regressió fan que a 
cada vall hi trobem un gran llac d’origen 
glaciar. Les valls són llargues i incomp-
tables, els cims granítics amb agulles de 
gran bellesa. Un terreny inesgotable per a 
alpinistes i escaladors de futures genera-
cions. La fauna és rica i ben preservada: hi 
ha cabres i ases salvatges, txirus, un antí-
lop tibetà de llargues banyes, alguns os-
sos i diuen que entre cinc i sis parelles de 
lleopards de les neus. Pel que fa als ocells 
vam poder veure amb els nostres ulls uns 
quants trencalossos.
El nostre grup el formem tres companys, 
en Jordi, en Bernat i qui signa aquest 
text, amb edats entre els 28 i els 37 anys. 
Dels dotze dies lluny de Chengdú dos són 
d’anada i dos més de tornada. Dels altres 

vuit, sis els dediquem a fer la khora, el 
setè el passem al peu de la muntanya per 
la pluja i el vuitè l’invertim en pujar a 
un cim de 5.235 mi en tancar el circuit. 
La khora ronda els 120 quilòmetres i 
no fa la volta a tot el massís sinó al cim 
principal situat al seu extrem nord-oest. 
Aproximadament encercla un 40% de la 
superfície del massís La temperatura a 
l’agost és fresca però sempre positiva, tot 
i que alguna nit acaba gebrant. Pel que fa 
a la toponímia, a manca de cap altra font, 
respectem els noms publicats a Trek Ma-
gazine. Al llarg de les etapes es repeteixen 

les paraules Tso que vol dir llac i La que 
significa coll. D’aquests en passarem un 
total de tretze.
Sortim de l’estació d’autobusos de 
Chengdú a les sis del matí en direcció Aba. 
Passem 13 hores seguint la carretera que 
va cap el Quinghai. Parem a cada nucli 
important on hi ha gent que puja i gent 
que baixa. Passem d’un entorn cultural 
xines al món tibetà. Veiem algun mones-
tir, algun xorten i banderoles multicolors 
aquí i allà però no podem gaudir-ne més 
que uns instants. Arribem a Aba a les set 
de la tarda. Aquest poble de carretera és 
la capital desangelada d’una prefectura 
autònoma. Amb prou feines tenim temps 
de trobar un hotel i fer un bon sopar. 
L’autobús no segueix més enllà. L’ende-
mà hem de buscar algú que ens porti fins 
al gran llac del Chumg Tso distant cent-
vint quilòmetres. Ens posem d’acord amb 
l’amo d’una petita furgoneta i li diem que 
quan entrem al Qinghai no s’aturi per res 
a Jigdril. Segons la informació que tenim 
la poca policia xinesa present a la regió 
no veu amb bons ulls la presència d’es-
trangers en aquests territoris autònoms 
i no ens volem arriscar. La carretera va 
pujant i baixant colls de més de 4.000 m. 
Passem de llarg Jigdril on abandonem la 
carretera principal i trenquem a l’oest. 
Resten quaranta-cinc quilòmetres fins el 
nostre destí. A mida que ens hi acostem la 
carretera voreja el vessant nord del massís 
de ben a prop. L’últim coll arriba als 4.205 
m. Ens quedem embadalits per la bellesa 

Nyempo Yurtse, bressol dels goloks

 Boira matinera sobre el Chumg Tso, el primer dia

Ofrenda de cavalls de vent en començar la khora
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dels seus cims granítics alguns amb per-
fils que ens recorden cims pirinencs en 
alguns casos o les agulles de Chamonix 
en d’altres.
La furgoneta ens descarrega al Chumg 
Tso a 3.960 m. Hi trobem homes, dones 
i nens drokpas amb els seus ramats i set 
o vuit grans tendes de llana negra que 
durant l’estiu esdevenen la llar familiar. 
Necessitem convèncer al menys un d’ells 
per tal que ens acompanyi i sobretot que 
ens guiï. Aviat se’ns atansen set o vuit 
homes i comencem a mostrar-los les nos-
tres intencions. Mostrem el mapa tret de 
la revista, pronunciem la paraula khora i 
parlem de diners. Mica a mica dos d’ells 
es mostren disposats a fer la feina. Des-
prés d’hores de discussió amb dibuixos i 
números ens fem entendre. Sembla segur 
que coneixen el camí però no sabem si tri-
garem sis, set o vuit dies, tant se val. Un 
d’ells, en Larran, a més, diu que sap per on 
es puja cap al cim!. Tot pinta molt i molt 
bé. Plantem les nostres tendes i gaudim de 
la bellesa d’aquell gran llac llarg de qua-
tre quilòmetres. A les seves aigües es re-
flecteix perfectament el cim del Nyempo 
Yurtse. El paisatge és sublim i les ganes de 
pujar allà dalt s’accentuen.Al caure la tar-
da els homes a cavall reagrupen el bestiar, 
el lliguen en grans cordes i tot seguit les 
dones munyen totes les femelles dels iacs i 
dzos cosa que s’allarga fins que cau la nit.

1a etapa. 16 Km. 8h 

Els nostres guies seran en Larran i en 
Dirten. L’un deu tenir trenta anys i l’altre 
uns quaranta. A l’hora de sortir es pre-
senten amb dos cavalls, dues eugues i un 
poltre de pocs mesos que s’ha de mante-
nir al costat de la seva mare. A ells, que 
no deixen de ser cowboys tibetans, els 
costa molt entendre que nosaltres tres no 
vulguem muntar a cavall i que insistim 
en anar a peu. Ells muntaran dos cavalls 
i els altres dos portaran les seves coses i 
les nostres. Carregar-los, lligant a cons-
ciència cada motxilla, esdevindrà un pe-
tit cerimonial que cada matí s’allargarà 
més de mitja hora. Anem carregats amb 
grans motxilles on portem roba d’abric, 
piolet, grampons, fogonet, plats, coberts i 
el menjar per a vuit o nou dies. Quan tot 
és apunt ens conviden a unir-nos a ells al 
ritual d’encomanar-nos als deus. Ho fem 
llançant a l’aire paperets de colors estam-
pats amb motius budistes a tocar del gran 
latza que domina el llac. Mentre ho fem 

criden amb joia unes paraules que no en-
tenem, però que són d’alegria i bons pre-
sagis. Un latza és una acumulació de tires 
de banderoles on a més hi ha clavades flet-
xes cap per avall representatives de cada 
clan golok. Només sortir hem de travessar 

descalços les aigües poc profundes però 
ben fredes del riu que surt del llac. Com 
totes les khores cal fer-la en sentit horari 
així que sortim cap a l’est. A llarg de l’eta-
pa pugem fins a cinc collets per descobrir 
cada cop una nova vall orientada de sud a 

Munyint els dzos de bon  matí

El sopar dels nostres guies sobre el Da Tso al final de la 4a etapa
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nord. A cada nova vall ens descalcem per 
travessar el riu i trobem un nou campa-
ment amb drokpas. Ens movem paral·lels 
a la carretera que ens va portar aquí, dis-
tant uns cinc o sis quilòmetres i reconei-
xem els cims que havíem admirat des del 
cotxe. Passat el segon coll arribem al prop 
del llac del Chim Tso on parem a dinar. 
Després pugem i baixem un parell de colls 
més entre els 4.200  m i els 4.300 m. Al cap 
de set hores de marxa fem cap al Dotshop 
Tso molt gran, envoltat de cims de gran 
bellesa i amb un assentament de drokpas. 
Els nostres guies diuen que la següent vall 
també és preciosa. Els fem cas i després 
de passar un cinquè coll arribem a un llac 
tan bonic com l’anterior on acampem. In-
tuïm que en Larran i en Dirten tenen ga-
nes d’anar per feina i d’allargar les etapes. 
Ens sorprenen en plantar una petita però 
moderna tenda tipus iglú.

2a etapa. 22 Km. 7 h.

Pujant un coll accedim a la vall paral·lela 
a la que hem dormit. Hi ha un campament 
amb sis grans tendes, totes fumejant. 
Aquí tenen cura d’un gran ramat d’ove-
lles i de dzos. Veiem tres dones carregant 
uns grans cistells de vímet a l’esquena 
que amb pales recullen les tifes fresques 
d’aquella nit. Més tard les escamparan 
i deixaran que el sol les assequi. D’aquí 
uns dies serà el combustible de les seves 
cuines i escalfarà les seves tendes-llar. Re-
muntem aquella vall cap el sud i passem 
el Dotshop La a 4.450 m. A l’altre costat 
s’obre una immensa vall envoltada de 
cims propers als cinc mil metres. Cinc-
cents metres més avall, a la capçalera de 
la vall, veiem el Rakei Tso, el llac més gran 
i llarg del massís. Sobre seu en segon ter-
me veiem perfectament el cim de Nyempo 
Yurtse i la constel·lació d’alts cims, agu-
lles granítiques i glaceres que l’envolten. 
Una vista privilegiada!. Un paisatge cer-
tament alpí, al que no sembla fàcil poder 
pujar. No arribem al Rakei Tso i un cop 
al fons de la vall la seguim en lleuger des-
cens prop de cinc quilòmetres cap a l’est 
fins la cota 3.900 m. Allí pugem el Hari La 
de 4.182 m. Des del coll distingim el gran 
llac del Hari Tso a la riba del qual passem 
la segona nit.

3a etapa. 24 Km. 8 a 9 h. 

Enfilem la vall del costat del nostre llac en 
direcció sud i arribem al Karik La de 4.435 

Nyempo Yurtse, bressol dels goloks

Travessant el riu a la sortida del Dotshop Tso

Típic campament de drokpas el matí del segon dia
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m. Passem al vessant sud del massís on la 
vall de Karik es perd de vista. Al peu del 
coll trobem un campament familiar. Tres 
generacions tenen cura dels seus dzos. 
Ens conviden a prendre un te a la seva hu-
mil tenda. La noia no deu passar del vint 
anys, va guarnida amb collarets de corall 
i arracades amb turqueses. Té una bellesa 
magnètica. Al seu voltant un nen d’uns 
quatre anys i un altre que amb prou feines 
s’aguanta dret. Bull en una gran olla una 
vintena de litres de llet que més tard posa-
rà en una centrifugadora manual per se-
parar-ne el greix. Aquest greix esdevindrà 
formatge o el posarà en una gran batedora 
manual de fusta per obtenir-ne mantega. 
La vall s’engorja i la vegetació esdevé d’ar-
bustos que ens arriben al pit. Per sort hi 
ha un camí. La gorga ens porta a una gran 
vall orientada d’oest a est que tanca al sud 
la nostra khora. Som al seu punt més baix 
a 3.850 metres. Dinem allí a tocar d’un 
xorten guarnit amb banderes. Remunten 
la vall cap a l’oest fins a l’entrada del gran 

Espectacular vista de Nyempo Yurtse des del Dotshop La en la 2a etapa

Final de la gorja de Karik en la 3a etapa
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Lonki Tso (4.000 m). Allí observem un 
parell de noies que han muntat un teler a 
l’aire lliure i teixeixen una banda de llana 
negra de iac llarga de 15 metres. Passem 
de llarg el llac i remuntem la vall fins a 
trobar un grup de boniques tendes North 
Face. Oh sorpresa! Es tracta, com si no? 
del primer grup de clients d’Allibert. Han 
comprat una experiència pionera, única a 
un lloc remot i secret. Els acompanya un 
dels fundadors de l’agència i, ai caram!, hi 
troben tres catalanets. Acampem a prop 
seu, conversem i passem el capvespre ple-
gats. Això sí, no els revelem que és el seu 
article el que ens ha dut allí. Som a la con-
fluència amb una vall que s’obre al sud, és 
envoltada d’agulles granítiques de gran 
bellesa. Ells s’hi quedaran un dia més a 
explorar-la. Ja no ens veurem més.

4a etapa. 24 Km. 8 h. 

L’etapa llarga i de gran bellesa paisatgís-
tica, malgrat no veurem el sol. Acabem 
de remuntar la nostra vall fins el coll 
de Tcheundri La a 4.415 m, distant vuit 
quilòmetres. Al vessant oposat sota una 
munió agulles d’aires dolomítics hi ha el 
Tcheundri Tso al qual baixem. Després 
seguim la gran vall orientada d’est a oest 
que segueix marcant el límit sud del nos-
tre trekking. És molt ampla i tan planera 
que el riu hi fa meandres. Els campaments 
de drokpas també són nombrosos. A ban-
da i banda conflueixen valls que es perden 
de vista. Arribem al llac de Qruomso Tso 
on trobem un rimpotxé, monjo de rang 
elevat, fent la khora a lloms de cavall. Vo-
regem la seva riba nord on trobem un nou 
latza amb grans fletxes clavades cap per 
avall i banderoles que es despengen d’una 
gran paret de roca al vessant nord del llac. 
Seguim fins un segon gran llac, el Da Tso, 
on pretenem acampar. La vall canalitza el 
vent i els nostres guies decideixen acam-
par a l’entrada de la vall lateral que toca 
remuntar l’endemà.

5a etapa. 26 Km. 9h. 

Comencem l’etapa més llarga pujant el 
coll més alt de tots, el Marko-La de 4.550 
m, la boira ens priva de la vista. Retornem 
al vessant nord del massís. La llarga vall 
orientada al nord perd poca altura. A la 
cota 4.275 m conflueixen tres valls i girem 
cap a l’est. Passem la carena que ens sepa-
ra de la següent vall. Finalment surt el sol 
i veiem que ens sobrevolen grans ocells. 

Nyempo Yurtse, bressol dels goloks

Espectaculars agulles de granit dominen el  campament, matí del 4rt dia

Pujant al Tcheundri La de 4.415 m, en la 4a etapa

El gran Latza al costat del Qruomso Tso a la 4a etapa
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Amb els prismàtics veiem clarament que 
són trencalossos. També se’ns apareix en-
tre els núvols el Nyempo Yurtse i els seus 
cims satèl·lits. Ah quina vista més esplèn-
dida! Allà dalt trobem una tenda, cavalls i 
una moto. El dos ocupants encuriosits per 
la visita ens conviden a entrar. Dins la ten-
da cuinen i mengen carn de iac en compa-
nyia d’un jove monjo. Sobre un plàstic hi 
ha una pila de carn sagnant on distingint 
un costellam sencer i una cuixa. En Lar-
ran i en Dirten els expliquen la nostra vol-
ta i miren encuriosits el nostre mapa. De 
baixada a vall veiem dos magnífics llacs 
als peus del Nyempo Yurtse. Pensem pas-
sar-hi la nit però de nou els nostres guies 
insisteixen a allargar l’etapa. Un nou coll 
a 4.450 m ens dóna accés a una nova vall, 
més estreta, amb un preciós llac a 4.244 
m, el Lartza Tso. Acampem a la seva riba 
al peu d’una gran paret de granit que ens 
tapa els cims més alts.

6a etapa. 14 Km. 6h. 

Després de recollir el campament comen-
cem a guanyar altura cap al darrer coll de 
la khora, que resultarà ser el segon més 

Espectacular vall al final de la 5a etapa

Des de l’últim coll dominem el Chumg Tso i més amunt el Xim Tso
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alt de tots amb 4.465 m. Allà dalt hi ha 
força iacs i ens venen a saludar un pare i 
un fill a cavall que els vigilen. Quan per fi 
arribem al coll esclatem de joia en veure, 
cinc-cents metres més avall, el Chumg Tso 
on tot va començar. Un cop a la seva riba 
en contes dirigir-nos al punt on  ens va 
deixar la furgoneta, distant 3,5 km al sud, 
remuntem la vall cap a la seva capçalera. 
Ho fem durant més de cinc quilòmetres 
deixant enrere el Chumg Tso i passant pel 
costat del Xim Tso el segon gran llac de la 
vall. Acampem atocar del riu a 4.030 m. 
Davant nostre distingim la capçalera de la 
vall que baixa del cim. És dreta i tancada 
i ben amunt distingim una perfecta llen-
gua glacial, que anticipa la magnitud de la 
glacera que hi trobarem.

Pujada al Nyempo Yurtse

En un país on la circumval·lació a una 
muntanya sagrada té tot el sentit, pujar-les 
no en té cap. I així ho pensen el Larran i en 
Dirten, tot i això es queden amb nosaltres. 
En Larran que sap per on es puja ens mos-
trarà el camí. La nit del setè dia comença a 
ploure i segueix així tot el matí. A la tarda 
els ruixats afluixen i explorem la vall. A 
més d’uns simpàtics ratolins de muntanya 
veiem i escoltem força marmotes. A les sis 
del matí del vuitè dia tirem amunt amb en 
Larran. En Dirten es queda al campament. 
La capçalera de la vall és fangosa però aviat 
comencem a guanyar altura per pendents 
de roca i herba ben redreçats. Ens porten 
al peu d’un gran salt d’aigua. La llengua de 
la glacera és impressionant, de manual de 
geologia, i arriba fins els 4.750 m. Seguim 
amunt per pendents de roca al costat de 
la glacera. Ho fem envoltats d’impressio-
nants agulles granítiques. A la cota 4.950 
m ens calcem els grampons i comencem 
a progressar sobre el gel. En Larran no en 
té i l’encordem entre dos de nosaltres per 
precaució. Avancem amb cura i esquivem 
alguna esquerda. Els núvols ens tapen tot 
el que hi ha per sobre dels cinc-mil metres, 
però tenim cims a banda i banda.Per com-
plicar-ho més comencen a caure flocs de 
neu. Sabem que hauríem de trencar a l’es-
querra per pujar al cim per darrere però 
som incapaços de trobar el trencall. Arri-
bem a un coll on l’altímetre marca 4.150 
m. Més enllà una altra glacera baixa cap al 
vessant oposat. Allí els núvols s’aixequen 
una mica i entreveiem els cims. Som uns 
dos-cents metres sota el Nyempo Yurtse.
És a la nostra esquerra al capdamunt d’un 

vessant de roca i gel inexpugnable. Assu-
mim que hem errat el camí. Malgrat tot a 
la nostra dreta s’alça un cim punxegut al 
qual decidim pujar tot grimpant per blocs 
de granit. L’assolim mentre s’intensifica 
la nevada. Fer aquell cim de 5.235 m ens 
consola i compensa. Tenim vistes cap a 
la glacera de la vall del darrere. Ens fem 
fotos i dintre d’una ampolleta de plàs-
tic que duia en Larran deixem un paper 
amb la data i els nostres noms. Hem pujat 
1.200 m i hem trigat més de sis hores. La 
baixada serà llarga i ens anirem mullant 
a estones. Així que sortim del glacera, en 
Jordi s’avança per avisar en Dirten. A les 

sis de la tarda arribem al campament però 
no hi trobem ni l’un ni l’altre. Hi ha dos 
cavalls. Estem xops, el terreny és enfangat 
i en Larran diu que hem de marxar d’allí, 
que a la seva tenda dormirem calents i ens 
eixugarem, a més coneix el camí. Quan es 
fa fosc emprenem el penós camí de més de 
vuit quilòmetres que ens ha de dur al punt 
d’inici. En Larran ens acompanya dalt del 
cavall. A la llum dels frontals avancem per 
un camí enfangat envoltat d’arbustos. Hi 
ha moments en que ens enfonsem al fang 
fins quasi el genoll. Quina forma més llas-
timosa de tancar la khora! A quarts d’on-
ze de la nit apareixen del no-res en Dirten 

Nyempo Yurtse, bressol dels goloks

Vista de la vall camí del Nyempo Yurtse

Arribada al front de la glacera que baixa del Nyempo Yurtse
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amb el seu fill. Porten cavalls per a nos-
altres. Ens sentim alliberats. Muntant a 
pèl arribem vora mitjanit al confort de les 
seves grans tendes. L’olor del fum de tifa 
seca de iac mai no ens havia semblat tant 
reconfortant. Rebentats agraïm la seva 
hospitalitat i ens adormim profundament.
L’endemà ens costa acomiadar-nos dels 
nostres amics i deixar enrere aquella 
muntanya que tan intenses emocions ens 
ha proporcionat. Aquell dia aconseguim 
tornar fins a Aba on per primer cop en deu 
dies ens dutxarem i menjarem com cal. A 
la tarda tenim temps de visitar el mones-
tir de Kyrtigon. Cadascun de nosaltres, a 
la nostra manera, donem gràcies que tot 
hagi anat bé. L’endemà ben d’hora agafen 
l’autobús a Chengdú, on tot va començar 
dotze dies abans.

Dades pràctiques:

La millor eina per reconèixer aquest massís és apropar-nos-hi amb el programa gratuït Google Earth que 
dóna una visó 3D de tot el món. Coordenades del Nyempo Yurtse 33º 18’ N i 101º 6’ E.

Des de Barcelona no hi ha vols a Chengdú, però s’hi pot arribar amb una sola escala via Amsterdam, Hong 
Kong, Seul, Qatar o Pequín. 

Cap agència espanyola ofereix res en aquella zona. A França hi ha Allibert Trekking https://www.allibert-
trekking.com/  Tirawa https://www.tirawa.com/, que ofereixen rutes a la regió. A la Xina n’han après i ja 
hi ha agències locals que ofereixen rutes a l’Amdo, com son Windhorse Tourhttps://windhorsetour.com/ o 
Global Nomad amb seus a Chengdú i Lhasa.

Del viatge d’exploració dels francesos en va sortir un llibre Tibet preservé, sur les sentiers des goloks, de 
Christophe Raylat a l’ Editorial Glénat. Molt bona fotografia i informació. Es pot comprar a Desnivel, Glénat 
o Amazon.

Vista en Google Earth del massís 

amb el traçat de la khora

Croquis del nostre circuit

Províncies del Tibet
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SMS DE  

Cigonya Blanca

Marie Paradis, si ho voleu saber 
aneu-hi

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

L’any 1832 Alexandre Dumas (pare) 
va fer un viatge per Suïssa i algu-
nes poblacions properes, que pos-

teriorment l’inspirà a escriure el llibre 
Impressions de Voyage: Suisse. Al capí-
tol XI explica que, durant la seva estada 
a Chamonix, anà d’excursió a la Mer de 
Glace amb el guia Pierre-Joseph Payot. 
Quan sortiren del poble, el guia s’aturà 
per parlar amb una senyora que, com li 
aclarí posteriorment, es deia Marie Para-
dis i era l’única dona que havia fet el Mont 
Blanc. Dumas, encuriosit, demanà al guia 
més informació sobre el tema, i aquest, 
que fou un dels que pujà amb Paradis, ho 
va fer amb un gran luxe de detalls. A par-
tir d’aquesta informació, al mateix capítol 
del llibre, Dumas explica que el 13 de juli-
ol de 1808 Jacques Balmat, que el 1786 va 
fer la primera al Mont Blanc amb Michel-
Gabriel Paccard, liderà una expedició a 
aquest cim amb cinc veïns de Chamonix. 
Poc abans de partir, dues conegudes van 
preguntar a Balmat si s’hi podien afegir. 
Una no va ser acceptada, ja que alletava un 

infant de set mesos. L’altra, Marie Paradis, 
que era soltera i treballava com a minyona 
en un hostal, es va unir al grup després 
d’una breu i intensa conversa amb Balmat. 
L’expedició va fer nit als Grands Mulets. 
L’endemà, després de superar amb mol-
tes dificultats una paret de neu, Paradis i 
un altre membre del grup, començaren a 
donar símptomes de defalliment. Balmat, 

que era un guia expert, va entendre que 
l’objectiu era assolible i decidí continu-
ar, donant sobretot suport a Paradis, que 
estava al límit de les seves forces. Final-
ment, a empentes i rodolons, tots van fer 
el cim. La baixada es desenvolupà amb 
relativa normalitat i l’endemà arribaren a 
Chamonix, on alguns veïns interpel·laren 
Paradis sobre les coses que havia vist. 
Ella, esgotada, els hi respongué que seria 
molt llarg d’explicar, ja que n’havia vist 
moltes de coses; però que si ho volien sa-
ber, només calia que hi anessin. Uns anys 
després Marie Paradis (Saint-Gervais-les-
Bains, 1778-Chamonix 1839), que fou un 
personatge molt popular al Chamonix 
de l’època, obrí un petit establiment, on 
servia menjar i begudes. L’any 1838 fou 
la convidada d’honor del sopar que or-
ganitzà la segona dona que pujà el Mont 
Blanc, l’aristòcrata Henriette d’Angeville. 
Un carrer a les localitats de Valence i a la 
Roche-sur-Yon, un carreró a Annecy, un 
passeig a Chamonix i una escola a Saint-
Gervais-les-Bains, ens la recorden.

Les cigonyes són ocells migratoris 
de grans dimensions amb una al-
çada mitjana de 100-125 cm i prop 

de dos metres d’envergadura amb les ales 
obertes. Té el plomatge de color blanc amb 
les rèmiges negres i les llargues potes i el 
bec vermells. Vola a gran alçada de mane-
ra lenta i pausada amb el llarg coll estirat. 
Emeten un característic so rítmic amb re-
petits tusts del bec anomenat claqueig. 
Viu en llocs oberts, en prats inundats i en 
planes herboses a prop de l’aigua on pot 
trobar el seu aliment. La seva alimentació 
és bàsicament piscívora, però també men-
gen rèptils, granotes, crancs, insectes i pe-
tits mamífers i ocells. 
Són aus migratòries de grans distàncies-
que tornen sempre als mateixos nius que 

tornen a reconstruir. Els seus nius situats-
dalt d’edificis alts, xemeneies, campanars 
i arbres són plataformes de branques que 
poden arribar a mesurar fins a 2 metres de 
diàmetre. Passa l’hivern a l’Àfrica des de 
la zona subsahariana fins al sud, i també 
al subcontinent indi i a zones de la penín-
sula aràbiga. A partir del mes de febrer co-
mencen a arribar a Europa i cap a la tardor 
volen en direcció sud per retornar cap a 
Àfrica tot passant per damunt de l’estret 
de Gibraltar.
La població mundial s’estima en unes 
230.000 parelles. A la península Ibèrica 
la trobem sobretot a la vall del Guadalqui-
vir i a Castella. A Catalunya nidifica a les 
comarques de Ponent i als aiguamolls de 
l’Empordà, on ha estat reintroduïda des 

Família: Cicònids  Espècie: Ciconia ciconia

de l’any 1998. La població catalana s’esti-
ma en uns 1.000 individus madurs. Per la 
cultura popular d’occident és un símbol de 
maternitat, bona sort i prosperitat.
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Cima Tosa, alpinisme dolomític

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El massís de Brenta a la província de 
Trento, Dolomiti di Brenta per als 
italians, és la serralada dolomítica 

més occidental. Situada al nord del Lago 
di Garda, s’orienta de nord a sud limita-
da al sud i l’oest pel 
riu Sarca i el pas de 
Campo Carlo Mag-
no que la separen del 
massís Adamello-
Presanella, al nord 
el riu Noce marca 
la divisòria amb els 
Alps d’Ortles, i a 
l’est el riu Adige li-
mita amb els Alps 
de Fiemme. De fet 
és l’únic grup dolo-
mític situat a l’oest 
del riu Adige, fet pel 
qual juntament amb 
la distància a la res-
ta de grups, alguns 
autors no conside-
ren Brenta com un 
massís pròpiament 
dolomític, tot i que 
la seva morfologia i geologia així ho cons-
taten.
El punt més elevat d’aquest imponent 
massís és la Cima Tosa de 3.173 metres 
d’altitud, aparentment inexpugnable per 
totes les seves cares a excepció del vessant 
sud-est per on ascendeix la via normal 
resseguint una sèrie de terrasses suspe-
ses i normalment nevades més enllà de la 
Bocca d’Ambiez, essent el pas clau una xe-
meneia d’uns 20 metres i III grau. Superat 
aquest punt les dificultats disminueixen 
fins arribar a l’extensa planícia cimera on 
la figura d’una Madonna i una bústia ens 
assenyalen el punt culminant de les Dolo-
mites de Brenta. El nom de Cima Tosa sig-
nifica cim afaitat segons el dialecte local i 
s’explica per la forma llisa i aplanada de 
la seva part superior degut a l’acumulació 
de gel i neu a diferència dels cims afilats 
i abruptes de la resta del massís, un gruix 
que malauradament disminueix any rere 
any com a totes les superfícies glaçades 
del planeta.

Però la imatge més espectacular i conegu-
da de la muntanya la trobem, sens dubte, 
des del nord, com a teló de fons del refugi 
Maria e Alberto al Brentei a la part supe-
rior de la Val Brenta Alta. Des d’aquí la 

Cima Tosa forma un binomi indisoluble 
amb el seu veí, el Crozzon di Brenta (3.135 
m), unit pel gran Canalone Neri o Cana-
lone della Tosa, el qual discorre encaixo-
nat entre les verticals parets nord d’amb-
dós cims de fins a 800 metres d’altura. El 
Canalone Neri és l’itinerari hivernal per 
excel·lència de les Dolomites: es tracta 
d’una canal de 900 metres de desnivell 
i una inclinació sostinguda d’entre 40 i 
55 graus de dificultat moderada. També 
ha esdevingut clàssic el seu descens amb 
esquís. El nom prové del primer ascensi-
onista, Virgilio Neri, el qual realitzà l’iti-
nerari en solitari el 21 de juliol de 1929. 
Actualment, les males condicions del gel 
el fan impracticable més enllà del mes de 
maig.
Pel que fa a la història alpinística de la 
Cima Tosa, aquesta es remunta al 18 de 
juliol de 1865 quan el botànic i jove alpi-
nista Giuseppe Loss originari de la vall de 
Primiero emprengué l’ascensió de la que 
esdevindria l’actual via normal amb sis 

companys més. Quatre dies més tard ho 
aconseguiria l’anglès John Ball, fundador 
de l’Alpine Club britànic, el qual després 
de narrar la seva experiència a l’Alpine 
Journal posà la Cima Tosa en boca de 

tots els alpinistes i 
la localitat prope-
ra de Madonna di 
Campiglio agafà 
fama internacional 
omplint-se de mun-
tanyencs i turistes a 
parts iguals.
La via dels primers 
ascensionistes fou 
repetida una vega-
da i una altra du-
rant els següents 
vint anys fins que 
al 1886 A. Migotti 
obrí una nova ruta 
des del sud. Carlo 
Garbari i Nino Po-
oli traçaren un nou 
itinerari des de l’est 
el 1890, però les 
vies de dificultat no 

començarien a obrir-se fins al 1911 amb 
l’arribada de Giovanni Battista Piaz, 
l’anomenat ‘Tita’ Piaz originari de Pera di 
Fassa i conegut com il diavolo delle Do-
lomiti, el qual escalà per primera vegada 
la majestuosa paret nord-est amb el seu 
company Michelson. Aquesta ruta, que 
el mateix ‘Tita’ Piaz havia considerat ir-
repetible fou escalada de nou el 1930 per 
Virgilio Neri, el mateix que l’any anterior 
havia obert la via del canalone, i Mario 
Agostini. A partir d’aquell moment, els 
millors escaladors de l’època anaren 
passant per la Cima Tosa deixant la seva 
emprempta cada cop més agosarada: la 
Via Diretta de Bruno Detassis i Ettore 
Castiglione el 1933; la Via Città di Brescia 
d’Armando Aste i Franco Solina, i la Via 
Fratelli de Bruno Detassis el 1962; la Via 
Barbier el 1965, o la Via Maestri el 1975. 
El primer descens del Canalone Neri amb 
esquís fou protagonitzat per l’especialista 
sudtirolès en esquí extrem Heini Holzer 
el 21 de juny de 1970.
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Estrenem nou format del Concursionisme.  A cada número de la revista proposarem un tema relacionat amb 
l’activitat del nostre esport i/o amb la cultura excursionista amb un qüestionari sobre el tema.  Per partici-
par en el nostre concurs cal contestar el qüestionari que podràs completar online a traves d’aquest enllaç 

(https://forms.gle/h1BSHG6oujVD8Bhm7) o escanejant amb el teu mòbil el codi QR:

Alternativament també podràs enviar les solucions del qüestionari a l’adreça electrònica del concurs: 
concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlida una 

participació per concursant. 
Cada pregunta té una puntuació i entre els participants que aconsegueixin la puntuació més alta sortejarem 

un llibre o novetat editorial del món de la muntanya. Teniu temps de participar fins al dia 31 de maig. En el 
proper número de la revista i a la pàgina web www.excursionisme.cat sortiran publicades les solucions i el 

nom del guanyador.

CONCURSIONISME

Lluís Catasús i Cols

Solucions del Concursionisme 415: 1 Pombie, 2 Garbura, 3 Venarni, 4 Aspe, 5 Ostaü, 6 Baretous, 7 Anie, 8 Palas, 9 Oloron, 10 Midi 
d’Ossau, 11 Cannelle, 12 Gave, 13 Bearnes, 14 Anayet, 15 Pau.

1. Castell de l’Alt Empordà que forma part de la ruta de la 
cursa de muntanya Entre Castells (15 pts)

a) Rodes   b) Quermançó   c) Vilaric

2.  Nom, d’origen àrab, que rep el camí que recorre la part 
superior de la muralla d’una fortificació o castell (15 pts)

a) Alcassaba   b) Calafat   c) Adarb

3. Des de la prehistòria i, posteriorment, ibers, romans i 
cristians han construït muralles i fortificacions en aquest 
indret considerat el bressol del Penedès (20 pts)

a) Gelida   b) Olèrdola   c) Subirats   d) Castellet

4. D’excursió pel Moianès trobarem aquest castell 
popularment conegut amb un nom al·lusiu a la forma del 
penyal que li fa de base (15 pts)

a) Castellcir   b) Castellterçol   c) Castellnou de la plana

5. Situada damunt la porta de la muralla trobarem 
aquesta obra sòlida, coberta i volada que normalment té 
una sola espitllera (20 pts)

a) Matacà   b) Permòdol   c) Torre   d) Cap de les anteriors

6. Dalt d’un turó de 461 metres a la serra de la Guardia al 
marge dret del riu Anoia trobarem aquest castell datat 
del segle X (15 pts)

a) Montbui   b) Òdena   c) Claramunt

7. Dalt d’un turó a 400 metres a la província de Barcelona 
trobarem aquest castell medieval conegut per la llegenda 
del bandoler anomenat Còrsec (15 punts)

a) Montsoriu   b) Eramprunyà   c) Burriac

8. Al cim d’un turó que domina la Conca de Tremp i prop 
d’un embassament trobarem aquest castell de frontera 
que estigué sota la jurisdicció d’Arnau Mir de Tost (15 pts)

a) Montsonís   b) Mur   c) Florejacs

 

9. Les restes d’aquest castell són dalt d’una muntanya 
entre penya-segats amb magnífiques vistes al delta del 
Llobregat i part del Garraf (15 pts)

a) Ribes   b) Eramprunyà   c) Burriac

10. El castell dels Senyors de la Sal (15 pts)

a) Sarroca   b) Saldes   c) Cardona 

En aquest número proposem el tema dels CASTELLS, construccions que tantes vegades ens trobem en les 
nostres excursions.

*El guanyador del Concursionisme 415 dedicat al Bearn és en Fermí Azcona Vilatobà. A la pàgina web de la revista (www.
excursionisme.cat) podreu consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Punta del Curull 1.022 m  

La Penya del Moro 275 m
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-Horari: 2 h.
-Desnivell: 150 m acumulats.
-Dificultat: ruta molt adient per a la iniciació a 

l’excursionisme amb infants.
- Època: tot l’any.
-Cartografia: Muntanyes de Prades a Esc. 1: 25:000.

Editorial Piolet.
-Bibliografia: Muntanyes de Prades de Joan Carles Bo-

rrego Pérez. Número 18 de la col·lecció Els Camins de 
l’Alba, Editorials Geoestel i Alpina.

-Accés: per accedir a Vilanova de Prades des de Barcelona 
cal prendre l’autopista AP-2 i sortir a Montblanc. D’allí 
seguim la N-240 fins a Vimbodí i finalment trenquem 
cap a la TV-7004 que en 15 Km puja fins a Vilanova de 
Prades. També hi accediríem des del Camp de Tarrago-
na via el coll d’Alforja i Ulldemolins. 

-Descripció: Sortim de Vilanova de Prades per un carrer 
en forta pujada a la dreta de l’església. En poques marra-
des guanyem altura sobre el poble. Seguim marques de 
PR, sobre un vell camí de bast amb l’empedrat malmès.
Fem cap a uns camps d’ametllers sota les grans ante-

-Horari: de 2 h 30 min a 3 h
-Desnivell: uns 200 m
-Dificultat: excursió molt ben assenyalada per camins 

fàcils, cal fer atenció a cada cruïlla ja que s’hi superposen 
nombrosos itineraris

-Època: tot l’any, a evitar les hores de més calor a l’estiu
-Cartografia: Collserola a Esc. 1:20.000. Editorial Alpina
-Bibliografia: Collserola de Joan Portell Rifà. Número 16 

de la col·lecció Els Camins de l’Alba, Editorials Geoestel 
i Alpina.

-Accés: podem sortir de l’estació de Renfe de Sant Feliu de 
Llobregat però nosaltres ho farem des del carrer més alt 
de la ciutat. Del centre de Sant Feliu cal pujar el costerut 
passeig del Comte de Vilardaga fins que s’acaba a una 
gran rotonda. Aquí prenem a l’esquerra el carrer de 
Frederica Montseny, on hi ha el parc urbà de Mas Lluí, 
on estacionem.

-Descripció: Ruta dintre el Parc de Collserola sovint força 
transitada. A 100m de la gran rotonda prenem a la dreta 
una pista, panell informatiu i pal indicador. Som a 95 m 
d’altura. Passem de llarg una cruïlla de pistes i seguim 
en direcció a l’ermita de la Salut. La pista gira i encara 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



De tornada a la carena planegem 200 
m fins el coll d’en Solanes on prenem 
una pista a mà esquerra. Passat un 
primer revolt sota el turó Rodó la 
deixem prenent un trencall en forta 
baixada cap a la font del Broll (pal 
indicador). La font, amagada per la 
malesa, és a la capçalera del torrent 
de Can Parellada. El corriol segueix 
la riera i porta de nou a la pista, 
que en forta baixada s’endinsa al 
torrent. Esdevé ombrívola i humida. 
Ben avall 
s’ajunta a la 
pista de can 
Parellada. 
Seguint a 
l’esquerra, 
sota uns 
hivernacles, 
fem cap 
a la pista 
asfaltada 
del torrent 
de Sant 

la gran fàbrica de ciment, ja tancada, 
de Sanson. Als 10 minuts deixem la 
pista i prenem a mà dreta un camí 
que s’endinsa en un bosc d’alzines i 
pins. Guanya altura per la falda del 
nostre turó i ens aboca al cap de 20 
minuts a una pista en molt bon estat 
que encara la Penya del Moro. Sota el 
cim el comencem a revoltar cap a l’est 
entre garrofers, oliveres i ametllers. 
A la dreta tenim Sant Just on destaca 
el Walden i, més a tocar, la invasiva 
urbanització de Bell Soleig. Arribem 
ala carena a 230 m (45 min). Cal anar 
i tornar al cim de la Penya del Moro 
distant 300 m, en pujada. Allí dalt, 
a 275 m (55 min), trobem un balcó-
mirador, la base d’una torre medieval 
i restes arqueològiques. Aquí dalt 
es superposen un poblat iber dels 
segles VI a IV aC i un castell del s.X 
quan aquí hi havia la frontera amb 
els musulmans. Vista privilegiada de 
tot el Baix Llobregat, amb el delta, 
l’aeroport i el mar com a teló de fons. 

Ferriol. Immediatament trobem 
a l’esquerra el trencall a la masia 
restaurant de l’ermita de la Salut. Hi 
arribem en cinc minuts de pujada. 
Si és cap de setmana estarà molt 
concorreguda. L’ermita data del 
1661, però s’ha reconstruït fins a tres 
vegades, l’última el 2002. Sortint de 
la Salut per la part baixa trobem la 
font i el camí de Mas Lluí que en 30 
minuts ens retorna, planejant, al punt 
de sortida.

assenyala el nostre cim a 500 m. Pre-
nem a la dreta un camí que avança 
sobre el cingle entre pins i garrics. 
En deu minuts enfilem els pendents 
que formen la mola de la Punta del 
Curull de 1.022 m, sostre comarcal 
de les Garrigues (1h). Rètol informa-
tiu, pessebre, plaques diverses, una 
gran fita, de tot menys vèrtex geo-
dèsic. A l’est dominem la Conca de 
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La Penya del Moro 275 m

RESSENYES

nesde la Penya Alta (1.019 m). El 
camí encara la base d’aquest cim 
fins a tocar la cinglera. Girem ala 
dreta i seguim pujant sobre una feixa 
encarada a la Punta del Curull.És 
una balconada que avança entre dos 
cingleres i que a la dreta domina el 
poble. Passem per sota unes balmes 
i finalment guanyem el carener de la 
serra de Llena, 1.009 m, 35 min. És 
ampla i planera, de fet som a la pista 
que va a les antenes. Tenim vistes 
cap a les Garrigues i fins a Lleida. Als 
nostres peus tenim el Vilosell. Un 
rètol assenyala a 200 m els Calaixos 
de l’Ereldo. Ens hi acostem, desgrim-
pem uns metres el vessant nord de 
la cinglera. En un racó ombrívol i 
frondós els blocs despresos del cingle 
han format un caos de passos estrets i 
escletxes profundes. Un petit laberint 
al fons del qual hi ha una cova. Una 
sorpresa! De tornada a la pista la se-
guim tres-cents metres cap a ponent 
fins a un revolt marcat on un rètol 

Barberà on distingim el monestir de 
Poblet i al sud la serra de Prades. Re-
culant trenta metres prenem a la dreta 
un camí en baixada que quatre-cents 
metres més enllà retroba la pista i el 
PR. Seguim la pista cap a la dreta que 
revolta tot el cim i encara definitiva-
ment la baixada a Vilanova de Prades. 
Arribem al poble a tocar del càmping i 
de la gran rotonda d’entrada.

Nord 

Punta del Curull 1.022 m

Penya Alta 1.019 m

Calaixos de l’Ereldo

TV-7004

Vilanova de Prades

Nord

Sant Just Desvern

Ermita de la Salut 
Fàbrica Cemex (antiga Sanson)

Turó Rodó

Coll d’en Solanes

Penya del 
Moro 275 m

Torrent de can 
Parellada






