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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/ Entença, 22 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

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

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

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

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

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

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

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

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

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

Terrenys d’acampada:
Caro – Alfara de Carles

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes



editorial

Estiu 2020, molt singular

La situació en la que ens trobem, encara sota l’amenaça d’una pandèmia 
incontrolada a nivell global i amb un control feble a escala local, i les estrictes 
mesures de seguretat sanitària i higiene que s’hauran d’aplicar al llarg d’aquest 
estiu 2020, fan que hi hagi incertesa i que per a molts de nosaltres sigui prou difícil 
programar i desenvolupar les desitjades activitats de muntanya. Algunes de les 
noves restriccions s’apliquen als refugis, càmpings, albergs i altres allotjaments, o 
als accessos als espais naturals protegits, per exemple. Els proveïdors de serveis i 
els usuaris haurem de fer un esforç d’adaptació i tenir paciència per poder gaudir 
d’allò que més ens agrada.

Sembla que el retorn dels muntanyencs al seu medi preferit està començant a 
provocar mals de cap als diferents serveis de rescat de l’estat espanyol i també a 
Catalunya. És possible que una perniciosa combinació de moltes ganes de sortir i 
un estat físic (i psicològic) que no és òptim després d’uns mesos de confinament 
forçós pugui estar darrera d’alguns dels darrers accidents que s’han produït, amb 
víctimes mortals a llocs com la Mola de Sant Llorenç del Munt o la Punta Alta, a 
l’Alta Ribagorça. La recomanació per part d’aquests agents és clara: prudència i 
incorporació progressiva a l’activitat.

En aquest número de la revista, la campanya Montañas Seguras, que fa anys 
que treballs per la seguretat i les bones pràctiques a muntanya,ens presenta el 
cas paradigmàtic de l’Aneto, objectiu de milers d’excursionistes tot l’any, però 
especialment a l’estiu, que no sempre segueixen les normes mínimes de seguretat 
que els poden garantir, en bona mesura, un bona ascensió i retorn del cim.

Encara que pot ser no totes les propostes d’aquest número 417 seran realitzables 
aquest estiu, són magnífiques idees per tenir sobre la taula: recórrer en BTT les 
encara exòtiques muntanyes de l’Atles marroquí, participar en un festival de trekking 
a Andorra, passejar pel Montseny, que sempre és molt més que un pretext, o visitar 
amb la quitxalla els Alps de la Vanoise. I aprofitar el treball indoor d’escalada que 
haguem pogut fer durant la reclusió.  

En qualsevol cas, BON ESTIU PER TOTHOM
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L’Aneto, ubicat a la vall de Benasc i dins del Parc Natural de Posets-Maladeta, és el pic més 
alt del Pirineu i per aquest motiu, a més del seu imponent perfil, és una de les ascensions 

més desitjades pels muntanyencs. 

Text de Montaña Segura i Federación Aragonesa de Montañsimo (FAM)
Fotografies de Chemari Carrera i Carlos Carracedo

La seva ascensió se sol realitzar per 
una de les seves dues rutes normals: 
la ruta nord (sortint des de la Be-

surta i passant pel refugi de la Renclusa, 
Portilló Superior, glacera d’Aneto, collado 
de Coronas i pico Aneto) i la ruta sud (sor-
tint des del Pont de Coronas a Vallibierna, 
pujant pels llacs de Coronas, collado de 
Coronas,  glacera d’Aneto i pico Aneto).
Cada any  te lloc un destacable nombre 
de rescats als voltants de l’Aneto. La cam-
panya “Montaña Segura”, conscient que 
aquest cim requereix una atenció especial, 
porta treballant en la difusió i informació 

de seguretat en l’ascensió des de l’inici de 
la campanya de l’any 2000, però de forma 
més explícita (amb la difusió de fulletons i 
xerrades obertes) des de l’any 2015. 

Com és l’ascensió a 
l’Aneto?

Tant la ruta nord (Besurta) com la sud 
(Coronas) superen en el seu recorregut 
prop de 1.500 m de desnivell, això vol dir 
que cal una bona forma física per realit-
zar-les. Però no només amb una forma 
física es puja a l’Aneto: a l’alta muntanya 

no hi ha camins i és necessari saber llegir 
i reconèixer l’itinerari, seguint les fites de 
pedra. A més, les condicions meteorològi-
ques poden ser molt canviants i extremes, 
per la qual cosa la manca d’equip o una 
mala planificació poden deixar al mun-
tanyenc en una situació de vulnerabilitat. 
Però l’Aneto, com a gran muntanya que 
és, no es limita a imposar aquestes con-
dicions (habituals d’altra banda en l’alta 
muntanya). Hi ha dues característiques 
més que el muntanyenc que vulgui fer 
l’ascens al cim ha de conèixer i superar: 
l’obligat pas per la glacera d’Aneto, on és 

L’ascensió a l’Aneto
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imprescindible portar piolet i grampons i 
saber usar-los, i el pont de Mahoma, per 
la seva imponent verticalitat i risc de cai-
gudes. 

El glaciar de l’Aneto: 
l’indret dels problemes

Molts dels rescats a l’Aneto estan en rela-
ció amb la glacera: muntanyencs que no 
porten piolet i grampons i rellisquen, o 
altres que, tot i portant-los, no els saben 
utilitzar i ensopeguen i cauen sense saber 
parar la caiguda. També el cansament 

acumulat en aquesta part de la ruta, so-
bretot en el descens, provoca moltes enso-
pegades que poden acabar amb la persona 
relliscant incontroladament pel pendent 
nevat. 
L’ascensió a l’Aneto obliga sempre a tre-
pitjar neu o gel: portar i saber utilitzar 
piolet, grampons i casc és imprescindible 
per a la seguretat. Sigui quin sigui l’itine-
rari triat per arribar al cim, la ruta sud o 
l’ascensió per la cara nord, és necessari 
creuar la glacera de l’Aneto. Fins i tot a 
l’estiu, quan la neu es desfà, el que apareix 
a sota és gel pur de glacera, especialment 
dur i relliscós. En aquestes condicions 
els grampons es claven molt poc i l’auto-
detenció d’una caiguda amb el piolet és 
francament difícil. 
Quan la glacera està coberta per la neu, 
la petjada marcada pels muntanyencs 
que han pujat en dies anteriors al cim pot 
donar una falsa sensació de seguretat. 
Aquesta empremta, com si fos un camí, ha 
permès a moltes persones pujar a l’Ane-
to sense portar ni saber utilitzar piolet 
ni grampons, però això no vol dir que en 
altres circumstàncies (la nit anterior més 
freda, una ensopegada descontrolada) no 
portar el material adequat podria haver-
los-hi costat la vida. O potser ens cordem 
el cinturó de seguretat al cotxe només els 
dies que pensem tenir un accident?
Piolet i grampons, així com habilitat en 
fer-los servir, sempre han de formar part 
de l’equip per l’Aneto. El casc també és 
molt recomanable. 

El pont de Mahoma: si no 
ho tinc clar, em quedo en 
l’avantcim
El pont de Mahoma és un pas horitzontal 
de 40 metres de longitud –amb una ver-
ticalitat considerable en ambdós costats- 
que separa el cim de l’Aneto de l’avantcim. 
Aquesta verticalitat, sumada a la neces-
sitat d’utilitzar les mans en alguns punts 
i l’habitual cansament acumulat en els 
últims metres de l’ascensió, pot provocar 
bloquejos, vertigen i fins i tot una caiguda. 
Tot i que és l’alta densitat de persones cre-
uant el pont en totes dues direccions l’as-
pecte que més dificultat sol imposar en el 
tram. El que normalment es creuaria en 
uns pocs minuts es converteix en un mo-
ment angoixant i es pot trigar una hora 
entre anar i tornar, afegint al cansament 
el mal humor que sol provocar la situació. 
Matinar, evitar els dies de més afluència 

de muntanyencs (caps de setmana), ar-
mar-se de paciència i de bon humor po-
den ser d’ajuda, però si no s’està totalment 
segur el millor és no creuar el pont de Ma-
homa i quedar-se en l’avantcim gaudint 
d’haver aconseguit ja la meitat del repte 
(encara falta el descens!). 

La bamba de trailrunning 
i els pantalons curts: 
l’equip personal hauria de 
millorar

Cada any s’observa un nombre més gran 
de muntanyencs que fan la seva ascensió 
a l’Aneto amb bambes de trailrunning, 
pantaló curt i bastons i una mínima mot-
xilla amb poc més que una jaqueta talla-
vent i aigua. Per tot el que ja hem explicat 
sobre la progressió segura a l’alta mun-
tanya i per la glacera, aquest material es 
considera “poc segur” per a l’ascensió. 
Aquest tipus de calçat deixa el turmell a 
l’aire, la qual cosa l’exposa a cops i lesions 
en aquesta zona de la ruta on es progres-
sa sense camí, sortejant blocs de granit. 
Quan s’arriba a la glacera, els grampons 
que s’adapten al calçat (pensats per supe-
rar petites geleres de poca inclinació) no 
ofereixen tanta estabilitat ni una adherèn-
cia tan franca, cosa que es fa més palesa al 
progressar sobre la glacera. 
El piolet i el casc segueixen sent impres-
cindibles, independentment del calçat 
que es porti, ja que els bastons no perme-
ten aturar una caiguda. I, evidentment, 
una possible caiguda per la neu o el gel 
en pantalons curts o samarreta de màni-
ga curta provocarien greus cremades al 
muntanyenc. 
La motxilla ha d’incloure el material 
mínim de seguretat: roba d’abric i talla-
vents; aigua i menjar; ulleres de sol, gorra 
d’abric i guants; farmaciola; mapa i brúi-
xola; manta tèrmica i xiulet; telèfon mòbil 
amb carregador addicional i, òbviament, 
piolet, grampons i casc. Perquè, encara 
que tots anem a la muntanya desitjant 
pujar i baixar sense contratemps, hem de 
portar el material necessari per fer front a 
possibles incidències.  

El descens: sense baixar 
la guàrdia 

L’ascensió a l’Aneto suposa 10-12 hores 
d’activitat física exigent i continuada. 
Arribar al cim és només la meitat del re-

Pont de Mahoma
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corregut: encara falta el descens i és ales-
hores quan succeeixen els accidents. En-
sopegades, marejos, falta d’atenció o certa 
deixadesa de “deixar-se caure” pendent 
avall poden acabar en una lesió. Més de 
la meitat dels rescats a l’Aneto succeeixen 
als muntanyencs en el camí de tornada. 
És important mesurar bé les forces tenint 
en compte que l’activitat no acaba al cim, 
sinó a la vall, i que molts muntanyencs els 
costa el mateix temps o més baixar que 
pujar. Si observes que en l’ascens vas més 
lent del que esperaves el millor és donar la 
volta i tornar-hi un altre dia. 

Quantes persones 
intenten l’ascens un dia 
qualsevol d’estiu? 
S’estima que unes 250 persones poden 
provar de pujar l’Aneto un dia qualsevol 
d’estiu: 90 dormen al refugi de la Renclu-
sa, 110 persones pugen amb els autobusos 
de les 5:00 i les 5:30 des de l’Hospital de 
Benasc a La Besurta, unes altres 30 per-
sones agafen l’autobús de les 5:00 de Va-
llibierna i unes altres 20 dormen pels seus 
propis mitjans –tenda, bivac- en l’accés a 
qualsevol de les rutes cap al cim. 
Els moments de major concentració de 
muntanyencs en aquest cim sol ser els 
caps de setmana de finals de juny i princi-
pis de juliol, sempre depenent de la quan-
titat de neu que quedi i de les condicions 
de la mateixa, perquè en aquest moment 
coincideixen els últims esquiadors de 
muntanya de la temporada amb aquells 
muntanyencs que, equipats amb piolet i 
grampons, saben que l’ascensió a l’Aneto 
és més còmode amb neu que sense. 

En qualsevol cas, segurament no és tan 
problema del nombre total de persones 
com de la falta de preparació, experiència 
i material d’algunes d’elles, que, per des-
coneixement o atreviment, posen en risc 
les seves vides i a vegades també la dels 
rescatadors que han d’anar a buscar-los. 

Característiques dels 
enquestats a l’Aneto per 
“Montaña Segura”
“Montaña Segura”realitza de manera pe-
riòdica enquestes a la muntanya amb l’ob-

jectiu de fotografiar el perfil del practicant 
d’activitats en el medi natural. El passat 
2019 un dels punts de l’enquesta estava 
situat en el Portilló Superior, sobre la ruta 
normal a l’Aneto des de la Besurta i La 
Renclusa. De l’anàlisi d’aquestes enques-
tes s’extreuen les següents dades: 
Un 16% dels grups enquestats són grups 
d’un component (muntanyencs solitaris). 
Només el 41% dels grups porten mapa, un 
44% porten GPS i un 56% farmaciola. El 
99% porten telèfon mòbil. 
En referència a les característiques de les 
persones: el 77% eren homes i el 23% do-

Portillon superior

Pont de Mahoma (Chemary Carrera)
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nes. Només el 22% estava federat per anar 
a la muntanya. Un 19% eren catalans i els 
estrangers suposaven el 38% dels enques-
tats. Un 13% tenia menys de 2 anys d’ex-
periència a la muntanya i el 17% no havia 
pujat cap cim de més de 3.000 metres. No-
més el 66% portava piolet i el 92% gram-
pons. El casc estava present en el 17% 
dels enquestats. Un destacat 26% portava 
sabatilles de trekking o de trailrunning, 
considerat un calçat poc adequat perquè 
deixa el turmell a l’aire i dificulta fixar en 
ell els grampons de muntanya. 
Més informació a: https://montanasegu-
ra.com/ encuestas-2019-en-el-aneto/

Característiques dels 
rescatats a l’Aneto 
pel Servei de Rescat i 
Intervenció a Muntanya de 
la Guàrdia Civil

El Servei de Rescat i Intervenció a Munta-
nya de la Guàrdia Civil va realitzar entre 
els anys 2014-2019 un total de 170 rescats 
en l’entorn de l’Aneto, auxiliant 255 per-
sones. 
El 65% dels rescats van ser per ensope-
gades i caigudes, i també en el 65% dels 
casos s’estima com a precursor la sobrees-
timació de possibilitats. El mes amb més 
rescats va ser l’agost (30%) i els caps de 
setmana van concentrar el 48% dels ma-
teixos. 
Sobre els rescatats, el 42% estaven il•lesos, 

un 56% ferits i el 2% restant, morts. El 
34% eren catalans i un altre 25% estran-
gers. El 76% eren homes i el 24% dones, i 
un 51% estaven federats. Un 17% presen-
taven “lesions per activitat” (hipotèrmies, 
insolacions, esgotaments, i deshidrataci-
ons). 
Més informació a: https://montanasegu-
ra.com/ rescates-en-el-aneto-2014-2019/

“Montaña Segura” realitza cada estiu 

xerrades gratuïtes a Benasc sobre 

l’Aneto, impartides pels guies de la 

zona. Malgrat tot, si la teva agenda no 

et permet assistir-hi, des del mateix 

projecte s’ha obert la web: www.ane-

toseguro.com, on es pot consultar tota 

la informació que el muntanyenc ha de 

conèixer abans d’iniciar l’ascensió, 

des de com accedir als punts d’inici 

de les rutes (regulats a l’estiu i amb 

servei d’autobusos i horaris) fins a un 

qüestionari per saber si s’està prepa-

rat per fer l’ascens a l’Aneto (http://

anetoseguro.com/estas-preparado/) 

o les respostes a les preguntes més 

freqüents (http://anetoseguro.com/

faq/).

Per suposat, també estan enllaçats 

els vídeos de les xerrades presencials, 

per a qui opti per seguir una explicació 

enlloc de llegir-la. 

Portar un mapa és imprescindible. Si 

no se’n disposa d’un, és possible des-

carregar-ne i imprimir des d’aquesta 

fitxa de seguretat de l’Aneto: http://

montanasegura.com/folletos/Ascen-

sion_Aneto.pdf.

Pas de Mahoma

Pont de Mahoma 

ON M’INFORMO?
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Com iniciar el infants al món de l’excursionisme sempre és un tema delicat. Si no ho fem bé 
correm el risc que els nostres fills no es contagiïn de la passió dels pares per la muntanya.  

Els Alps francesos són un terreny tan bo com qualsevol racó del nostre Pirineu. Els 
voltants del Parc Nacional de la Vanoise ofereixen un gran nombre d’al·licients i sorpreses 

per començar a fer la feina. Us proposem aquí dues excursions i un circuit de dos dies que 
permet passar una primera nit en un refugi guardat del parc. Un record inesborrable!

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Els Alps de la Vanoise 
amb nens

La Vanoise i els nens als 
Alps

França és un país que estima la mun-
tanya. Hi ha una gran tradició ex-
cursionista i d’aproximació a la neu 

que els ve de molt lluny. Allà els 15 dies de 
vacances escolars d’hivern fan que mol-
ta canalla s’iniciï ben aviat a la practica 
del’esquí. És  fàcil trobar guies excursio-

nistes consagrades a les excursions amb 
criatures de totes les edats. Són de gran 
ajut per perdre la por a anar a un lloc des-
conegut  si no tenim clar què hi podem 
fer amb els nostres fills. Destaco dues col-
leccions: d’una banda hi ha la col·lecció Le 
P’tit Crapahut d’Éditions Génat i d’altra 

banda la col·lecció Les Sentiers d’Emilie, 
de Rando éditions. Les trobareu en els 
comerços locals i també a internet. Així 
doncs només resta triar una destinació als 
Alps, comprar un bon mapa i veure qui-
nes excursions ens proposen les guies es-
pecialitzades. La Vanoise és un vast mas-

Els Alps de la Vanoise 
amb nens
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sís que queda encerclat per les valls del 
riu Isère al nord i per l’Arc al sud. Al nord 
del massís la profunda vall de riu Isère és 
coneguda com la vall de la Tarentaise. Al 
sud l’ampla vall de l’Arc és coneguda com 
la vall de la Maurienne. Les seves munta-
nyes conformen el cor del departament 
francès de la Savoia. És menys conegut 
que els cèlebres massissos del Mont Blanc 
o dels Écrins, sens dubte perquè no hi ha 
cap cim de més de 4.000 m. Culmina als 
3.855 m de la Grande Casse. El 1963 es va 
crear el Parc Nacional de la Vanoise, que 
era el primer parc nacional francès! Orde-
sa i Picos d’Europa daten del 1918. El parc 
protegeix el cor del massís i sort d’això, 
perquè la perifèria ha estat envaïda per 
moltes de les estacions d’esquí més grans 
i conegudes dels Alps francesos. Us sonen 
Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne o 

el monstre de les Trois Vallées?. Totes elles 
i multitud d’estacions més petites s’assen-
ten sobre el massís de la Vanoise. 
Dediquem les vacances d’estiu a fer ex-
cursions a la vall de la Tarentaise amb una 
nena de 10 anys i un nen de 6. En una pri-
mera fase ens instal·làrem a un càmping 
a Bourg Saint Maurice des d’on vam fer 
les excursions descrites en aquest article. 
Després ens vam desplaçar fins al cor del 
massís a Pralognan la Vanoise on vàrem 
fer cinc excursions més, que si cal ja us 
explicaré en una altra ocasió.
Bourg Saint Maurice és un poble gran, de 
set mil habitants, situat a 812 m d’altitud. 
Allí acaba una línia de tren que a l’hivern 
hi descarrega milers d’esquiadors. És 
també un nus de comunicacions que dis-
posa de tots els serveis i comerços, inclo-
ent dos hipermercats. El vessant nord de 
la vall l’ocupa el massís de Beaufortain cè-

lebre per què s’hi celebra la cursa d’esquí 
de muntanya de la Pierra Menta i pel seu 
formatge de D.O protegida Beaufort que 
podem comprar a la cooperativa de Bourg 
Saint Maurice. Des del poble un especta-
cular funicular s’enfila fins a l’estació de 
les Arcs on a l’estiu hi trobem tota mena 
de propostes d’activitat de lleure i un cen-
tre aquàtic.

 La capella de Notre Dame 
des Vernettes i el Refugi 
de Rosuel. 1 h 20 min pel 
circuit.+ 130 m .

Per començar de forma suau decidim fer 
dues excursions curtes a la vall de Pei-
sey. Des de Bourg Saint Maurice recu-
lem 7 km fins a Landry i trencant al sud 
remuntem aquesta vall fins el poble de 

Arribada al refugi del Col du Palet

Arribant a la capella-santuari de Vernettes, sota l’Aiguille Rousse
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Peisey-Nancroix. Poc després prenem un 
trencall a l’esquerra que s’enfila al nucli 
de Plan Peisey, al peu de l’estació d’esquí 
de Peisey Vallandry. Travessant el po-
ble arribem a l’estacionament del Vieux 
Plan Peisey a 1.685 m. Trobem indicaci-
ons cap ala capella que és una passejada 
molt agradable de menys de menys de 2 
km. Avancem per una pista planera que 
és una veritable balconada sobre la vall, 
quines vistes!. Al sud tenim el massís de 
Baufortain. Davant nostre l’alta vall de 
Peisey dominada pels pics de Bellecôte de 
3.417 m i el Dôme de Pichères de 3.338 m. 
Deixem a l’esquerra una pista per on tor-
narem i seguim girant progressivament 
cap a l’est. La pista fa revolts i ens deixa 
veure  al fons de la vall el poblet de Nan-
croix. Finalment al cap de 35 minuts se’ns 
apareix enlairada sobre la pista la capella 
de Notre Dame des Vernettes. La darrera 
pujada fent drecera per un corriol és el 
tram més dur de la passejada. La capella 
obra mestra del barroc ocupa un altiplà a 
1.805 m ben orientat al sud i a recer de les 
allaus. El panorama és sublim i sobre seu 
destaca la calcaria aiguille Rousse. Histò-
ricament era un lloc de pastura de bestiar 
on brollava una font. El 1703 un veí de la 
vall, Jean Boudin, es va curar d’una ma-
laltia cutània bevent l’aigua de la font. En 
agraïment va decidir construir-hi un ora-
tori dedicat a Nostra Senyora de la Pietat, 

patrona dels leprosos. Més tard l’any 1722 
es va iniciar la construcció de la capella-
santuari prop de la font. Ens allunyem 
uns tres-cents metres en baixada i visi-
tem la font miraculosa i l’oratori barroc. 
De tornada a la capella visitem l’interior 
de decoració carregada però preciosa. Hi 
destaquen les pintures murals, un retaule 
major tallat en fusta policroma i els altars 
laterals dedicats a Sant Joan i a Sant Ni-

colau. Dinem aprofitant una de les nom-
broses taules de pícnic que l’envolten. De 
tornada prenem un senderó empedrat 
que surt del davant mateix del santuari 
i que fa la tornada enlairat sobre la pista 
que havíem seguit a l’anada. Finalment 
els dos camins conflueixen i acabem l’ex-
cursió.
Quan arribem a la carretera principal re-
muntem la vall de Peisey fins al seu final, 
4,5 km més amunt. S’acaba a l’estaciona-
ment del xalet-refugi de Porte Rousel. És 
un edifici gran i d’arquitectura trenca-
dora que destaca per la seva teulada en 
forma d’onada coberta d’herba. Estem 
en un gran pla a 1.555 m en un dels punts 
d’accés al Parc Nacional de la Vanoise. 
El xalet-refugi fa les funcions de Maison 
du Parc, és a dir, al punt d’informació. 
Hi trobem una exposició que explica de 
forma didàctica i ienteractiva la història, 
la geologia, la fauna i la flora del parc. Es-
tant allí ens animem a fer un  petit circuit, 
circular i planer, que recorre el pla on ens 
trobem fins al nucli de bordes de la Gur-
raz, distant 1 km vall amunt. Aquest iti-
nerari ens acosta al peu del Mont Pourri, 
el segon cim més alt de la Vanoise amb els 
seus 3.779 m.  Aquí mostra el seu vessant 
oest dominat per grans glaceres penjades-
molts metres per sobre de la vall. Els rius 
que en baixen formen una sèrie d’espec-
taculars cascades que admirem en aquest 
recorregut de tarda. La volta de desnivell 
escàs ens descobreix nombroses bordes i 
l’estil de vida alpí.

Els Alps de la Vanoise amb nens

 Pujada final a la capella-santuari de Vernettes

Capella de Saint Roch a la vall de Mercuel, camí de l’Archeboc
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El refugi de l’Archeboc  + 2 
h 15 min d’anada. + 300 m

Per fer aquesta excursió hem d’anar fins 
a Sainte Foy de Tarentaise, on prenem els 
trencall que puja al poblede Masure. Un 
cop allí bifurquem a la dreta direcció al 
nucli de le Crot i remuntem la carretere-
ta fins l’estacionament dit de Pierre Giret 
situat a 1.724 m i a uns 300 m del nucli de 
la Savonne. A França tenen una paraula, 
hameau (pronuncieu “amó”), que designa 
qualsevol nucli de cases que no arriba a 
la categoria de poble. Normalment no hi 
ha església, amb sort una capella. Seria 
l’equivalent a llogarret, i els Alps estan 
ben plens d’hameaux. Seguim la carre-
tera en forta pujada en un revolt trobem 
el primer nucli de cases de l’hameau de 
la Savonne. Són cases velles i amb el sos-
tre de la pissarra. Tres cents metres més 
enllà hi el segon nucli amb cases més ar-
reglades, a 1.771 m. Entremig passem un 
pont sobre el riu i deixem a l’esquerra el 
camí que porta al refugi guardat de Rui-
tor. Cent metres més enllà del segon nucli 
abandonem la pista i prenem ala dreta un 
camí ample que va a un pont de fusta so-
bre un cabalós torrent. Des d’aquest punt 
ja no tenim pèrdua. El sender planeja 
solellós en marcada direcció sud i ofe-
reix una espectacular visió cap el vessant 
més dret del Mont Pourri. Comencem a 
trobar nabineres carregades de nabius i 
és clar pels nens és una dolça novetat. El 
camí gira progressivament cap a l’est i 
s’endinsa en un bosc d’avets centenaris. A 
l’ombra d’aquesta magnífica avetosa en-
cara trobem més nabius. El camí és am-
ple iempedrat. A la cota 1.895 m sortim 
del bosc i fem cap a una pistaa tocar d’un 
lloc anomenat les Cotes. Aquesta pista re-
munta la gran i ampla vall de Mercuel. La 
seguirem fins el nucli de la Motte situat 
al final d’aquesta vall, que a l’estiu és un 
gran lloc de pastura. El bosc ha deixat pas 
a costers coberts d’herba, nerets i algun 
avet aïllat. Tota aquesta verdor és espur-
nejada pel rosa intens dels epilobis. La 
vall de Mercuel està orientada d’oest a est 
i al capdamunt hi ha la carena fronterera 
amb Itàlia. Són muntanyes altes que unei-
xen la Tête de Rutor de 3.486 m i la Pointe 
de l’Archeboc de 3.272 m. Passem per la 
capella de Saint Roch a tocar d’un hame-
au. Comencem a trobar gerds a la vora de 
la pista i a sentir els xiulets de marmotes 
que no triguem a veure. Per tot arreu hi 
ha petits grups de vaques pasturant i fent 

dringar les esquelles. Finalment, passat 
un revolt, veiem l’hameau de la Motte. 
Les cases estan arrenglerades al llarg d’un 
carrer ascendent. 
La de més amunt és el refugi guardat de 
l’Archeboc, a 2.029 m. (2 h 15 min). Par-
lem amb els guardes, reposem i en gau-
dim tot fent una consumició. El dinar el 
farem cent cinquanta metres més enllà a 
tocar del torrent acompanyats pels xiu-
lets de les marmotes. Tornem per on hem 
vingut. 

Circuit del refugi del Col 
du Palet. 1r dia: 5 h+ 650 
m. 2n dia: 1 h 45min + 67 
m/-560 m.

Acabem l’estada a la vall fent un circuit de 
dos dies, passant per tant una nit en refu-
gi. Una nova experiència en què  els nens 
aprendran les normes de convivència,com 
s’hi sopa o com s’hi dorm. A més farem 
part del recorregut i la nit dintre del parc 

Baixant del Col de Tourne, al Parc Nacional de la Vanoise

 Al capdamunt de la Motte distingim el refugi de l’Archeboc
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nacional. Per desgràcia també veurem el 
mal que fan al paisatge els remuntadors 
de l’estació de Tignes. El punt de sortida 
és un estacionament que trobem a 2.100 
m al costat del llac entre els nuclis de Lac 
de Tignes i Val Claret d’aquesta gran es-
tació d’esquí. Prenem el sender GR 5 que 
va al coll de Palet. Sortim en ràpid ascens 
i anem situant-nos sobre Val Claret. A la 
cota  2.233 m un rètol assenyala el camí 
cap els llacs de Chardonnet. Abandonem 
el GR5 i enfilem un sender costerut i ter-
rós que en poc més de 30 minuts ens abo-
ca al primer llac de Chardonnet a 2.384 m 
(1 h). Avancem planers fins al segon llac, 
molt més gran, on fem una parada per re-
cuperar forces. El paisatge és grandiós, a 
la nostra dreta distingim una curiositat 
geològica l’Aiguille Percée, (agulla fora-
dada) cap a on s’enfila un espectacular 
sender. Més enllà treu el cap el Dôme se 
la Sache satèl·lit del Mont Pourri. Sobre 
els llacs de Chardonnet s’alça la Pointe 
Chardonnet a la qual farem la volta ja que 
el nostre refugi es troba darrere seu. L’en-
torn queda enlletgit per la presència aquí i 
allà de telecadires d’alta capacitat. D’aquí 
fins al refugi estarem pràcticament sols el 
que resta de dia. En sortir del llac el camí 
encara al nord l’Aiguille Percée. Més en-
davant gira a l’esquerra passa prop d’un 
llaquet allargassat i comença a remuntar 
un llom costerut. Mentre el pugem no 
parem de veure marmotes sorpreses per 
la nostra presència. Deixem finalment 
enrere el domini esquiable i tot esdevé 
més feréstec. Trobem un rètols que ens 
indiquen que entrem a la Reserva Natural 
de Tignes. En un pla a 2.618 m parem a 
dinar sota l’esguard de marmotes encu-
riosides. Ens endinsem en terreny d’alta 
muntanya, l’herba desapareix a mida que 
ens acostem al coll de la Tourne, fins i 
tot hem de travessar clapes de neu vella. 
Celebrem amb la canalla l’arribada al 
coll de Tourne a 2.656 m com es mereix, 
han pujat 550 m!. Tota mena de rètols ens 
anuncien que entrem, ara sí, al Parc Na-
cional de la Vanoise. La baixada la fem 
per un terreny pedregós i amb congestes 
de neu. Els nens agraeixen trepitjar i fer 
boles de neu en ple més d’agost. Baixem 
fins la cota 2.503 on el camí es bifurca. Al 
davant tenim el pic de Bellecôte. Encarem 
al sud un camí evident que planeja a mitja 
altura per una gran tartera i avança en di-
recció a la Grande Casse. El cim més alt de 
parc ens mostra el seu vessant nord, una 
paret vertical i escarpada. Al final de la 

Els Alps de la Vanoise amb nens

Entrant a la R.N. de Tignes, camí del coll de la Tourne

El doble refugi del Col du Palet
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tartera retrobem prats verds i florits.Ar-
ribem al gran llac de Grattaleu a 2.512 m 
al peu de la Pointe du Chardonnet on fem 
una darrera pausa. En poc més d’un quart 
d’hora de forta pujada arribem finalment, 
a quarts de sis de la tarda,al refugi del Col 
du Palet a 2.585 m. Ha estat una etapa exi-
gent pels nens, però amb paisatges molt 
espectaculars. Ocupa una posició força 
enlairada amb vistes cap els cims més alts 
del parc. El refugi, molt accessible des de 
Tignes, té les seves 50 places ocupades.
Antigament era un sol edifici amb un dor-
mitori comunitari sota teulada que, vaser 
ampliat amb un segon edifici. En aquest hi 
ha dos dormitoris grans i espaiosos i uns 
sanitaris. Els nens juguen amb dos rucs 
que carreguen les motxilles d’una famí-
lia. És diumenge d’agost i abans de sopar 
els guardes han preparat una sorpresa o 
“une animation” com en diuen ells. És un 
espectacle de circ i música de petit format, 
fet per tres joves artistes a la terrassa del 
refugi. És un privilegi i una delícia gaudir 
d’aquell regal en un entorn simplement 
encisador. Pels nens sopar amb estretors a 
l’atapeït menjador és un nova experiència. 
El capvespre, observant com va canviant 
el to de la llum sobre la paret nord de la 
Grande Casse és dels que no s’obliden.
L’endemà l’etapa és curta, poc més d’una 
hora i mitja, però la farem sota una fina 
pluja. Sortim del refugi amb les jaquetes 
impermeables i les fundes de les motxilles 
ben posades. En poc més de deu minuts 
pugem a l’ample i planer coll de Palet a 
2.652 m. Deixem el parc nacional enrere i 
sense patir per l’orientació baixem seguint 

l’evident GR 5. Passem per un llaquet en-
voltat de congestes de neu sota l’aiguille 
Noire. Els núvols alts no ens deixen veure 
els grans cims que ens envolten. Entrem 
de nou al domini esquiable on els remun-
tadors enlletgeixen el paisatge. Per sort el 
GR està molt ben marcat. Ens atrapa la fa-
mília amb els rucs just a temps de pregun-
tar-nos cap on han de tirar per anar la seu 
següent refugi, el de la Leisse. Porten una 
guia amb croquis però no el mapa!. Sobre 
el lleig conjunt residencial de Val Claret 
els nostres camins es separen. Mentre en-
cara plovisca acabem d’arribar a la nostra 
furgoneta.  No ha estat un final mol lluït 
però l’experiència del circuit i del refugi 
restarà per sempre gravada al record dels 
nostres fills. 

DADES PRÀCTIQUES

Totes les excursions estan descrites 
a la guia En Haute Tarentaise entre 
Vanoise et Beaufortain de la col·lecció 
Le P’tit Crapahut. Éditions Glénat.2015.

Cartografia:
Mapa 3532 ET. LES ARCS. LA PLAGNE. 
P.N. DE LA VANOISE, a Esc. 1:25.000. de 
l’IGN francès.

Només en queda fora el refugi del 
Col de Palet que es troba en el mapa 
3633ET TIGNES/ VAL D’ISÈRE/ HAUTE 
MAURIENNE/P.N.DE LA VANOISE  a Esc. 
1:25.000. de l’IGN francès.

 Baixada del Col du Palet arribant a Tignes

Espectacle de circ abans de sopar al refugi

Dormir en un refugi, tota una novetat
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Segurament aquestes coses et passen pel cap i millor no pensar-hi massa. Així doncs, sense 
donar-hi més voltes, ja em trobo ficat dins d´un incòmode avió direcció a Marràqueix amb 

l óbjectiu d´intentar assolir el cim del Toubkal, de 4.165 metres, en bicicleta de muntanya.

Text i fotografies d’Ismael Antequera

Un cop arribo a Marràqueix  ja no 
perdo el temps, taxi i direcció a 
Imlil, on comença la meva curta 

però intensa aventura. He decidit que llo-
garé la bicicleta aquí al poble mateix. Tot 
i que la gama que m’ofereixen ni s’apro-
xima als últims models als que estem 
acostumats, per vint euros, negociables al 
dia, puc emportar-me una bicicleta mes o 
menys decent.
Pel que fa a l’equipament, és simple, porto 
el mínim imprescindible: un culot d’es-
tiu, un maillot d’estiu, un parell de jerseis 
tèrmics, uns pantalons de trekking llargs, 

un plomes lleuger, guants d’estiu i hivern 
i un gore-tex. Tot repartit en una motxi-
lla de 30 litres i una bossa de bikepacking 
de 14 litres davall del seient. De  calçat he 
decidit que seràn unes botes lleugeres de 
trekking, ja que em temo que caminaré 
molt.
El material que porto és, també, molt bà-
sic: una multi eina, amb tronxacadenes 
per reparar algun imprevist, un joc de 
parxes i una càmera de recanvi per si de 
cas.
Surto d’Imlil direcció a Aremd, la pista 
comença amb força pendent i em fa treure 

el fetge de cop, però suposo que això és el 
tram més còmode de tota la ruta, conti-
nuo per la pista uns kilometres, amb una 
calor molt intensa, aquí tot és molt sec i 
desèrtic, sols em creuo alguna furgoneta 
carregada amb “cinquanta” persones re-
partides entre dins i fora.
El camí em porta recte a Armend, un po-
ble preciós al final de la vall, on hi abun-
den les paradetes de tot tipus de souve-
nirs. Els nens juguen pel carrer, com fa 
quaranta anys enrere a casa nostra, els ve-
nedors ni intenten vendre res, potser de-
uen pensar que coi hi fa aquest aquí amb 

Toubkal en btt, una Toubkal en btt, una 
aventura ciclomasoquista 
per l’Alt Atlas
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una bicicleta. Passo el poble, en direcció a 
la gravera que forma el final de la vall, tra-
vesso la gravera amb tota la dignitat que 
puc, el meu objectiu ara, és arribar a Sidi 
Chamarouch, l’ultim poble que trobaré en 
tota la ruta. 

Aquí comença el bo

La primera pujada un cop creuo la grave-
ra, em fa posar el peu a terra i empènyer la 
bicicleta de cop, massa dreta i tècnica com 
per pujar-la pedalant. L’arrossego un bon 
tram, fins que més o menys puc pujar i pe-
dalar amb moltes dificultats. Vaig tirant 
com puc, fins al cartell d’entrada al parc, 
on paro un moment a agafar aire. Conti-
nuo amb més pena que glòria, fins arribar 
a Sidi Chamarouch. Sorprès però, ja que 
encara he pogut pedalar més del que em 
pensava. Aquí faig la primera parada llar-
ga del dia, menjo alguna cosa i em bec un 
te i un suc de taronja ben fresc, que m’aju-
den a recuperar-me una mica d’aquesta 
intensa calor. Mentre m’estic jalant un 
bon cous-cous, miro de reull la pujada que 
tinc davant, aquesta ja és seriosa, aquí sí 
que hauré d’arrastrar la bicicleta una bona 
estona. Acabo de dinar i amunt, començo 
el porteig més llarg del dia d’avui.  Enfilo 
camí amunt i paro mil cops a descansar 
i a assecar-me la suor, començo a pensar 
que aquesta expedició és una bogeria sen-
se sentit, però em consolo pensant què 
seria de la vida sense aquestes bogeries? 
Vaig pujant, poc a poc esquivant pedres, 
arrastrant la bicicleta per trams de terra 
fina descomposta.
Els excursionistes que formen una cua im-
mensa direcció al Toubkal, em miren, em 
pregunte si vaig al refugi i després baixo, 
jo contesto que de moment sí, després ja 
veurem. Algún em fa fotos i tot. Continuo 
amb el cap mirant a terra, per no veure 
el que em queda, vaig tirant amunt, com 
una ànima en pena ja que ara sí que estic 
fet pols, estic notant el cansament físic i 
psicològic. Per fi ja veig el refugi i   això em 
dona una gran alegria i la força necessària 
per acabar l’etapa d’avui. Els 500 metres 
finals fins al refugi encara són ciclables 
i em permeto el luxe d’arribar-hi, sobre 
la bicicleta. Arribat al refugi, ara sí, em 
prenc un bon i merescut descans. Em can-
vio la roba i em poso còmode, ara menjaré 
bé i acabaré de passar la tarda passejant 
una mica pels voltants del refugi. Em sor-
prenc al  veure molta gent fent fotos a la 
bicicleta i comentant, qui deu ser aquest 

 Tram ciclable arribant al refugi

Proximitats de Sidi Chamarouch
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sonat que ha pujat amb btt. Intento pas-
sar desapercebut i no dic ni mitja paraula. 
Començo a pensar ja en el que m’espera 
l’endemà. La ruta escollida és ben fàcil, 
serà la d’Inkhibi sud, o sigui la ruta nor-
mal del Toubkal, moltes més opcions no 
les tinc. Vaig a dormir, he de reconèixer 
que no em poso nerviós ja que conec bé la 
ruta i sé el que m’espera. Serà un dia llarg.
El matí es boníssim, bon temps i tempe-
ratura força agradable, no matino ja que  
tinc un as a la mànega. He quedat amb el 
meu bon amic Pako Crestas, que ens tro-
barem al cim i dormirem a dalt, ell ve a 
peu i arribarà un dia més tard.
Surto del refugi ja en direcció al Toubkal, 
travesso com puc el riu i encaro el primer 
porteig del dia. Pujo amunt pel sender que 
puja pel mig del tarteram en fort pendent 
i que em fa suar i lluitar molt més del que 
em pensava. Aquí sí que tothom amb qui 
em creuo em desanima “on vas, és mas-
sa difícil, es de bogos, et faràs  mal...” Em 
consolo pensant que si tothom diu que 
vaig en direcció incorrecta sé que vaig en 
el bon sentit. La pujada dona pas a un in-
terminable tram de blocs enormes i tren-
cats que fan que em desanimi encara més 
del que ja estic. Supero aquest pedregam 
com puc, passant la bicicleta d’un lloc 
a l’altre, fent equilibris. Però no s’acaba 
aquí el patiment, em queda l’exigent puja-
da al coll que està ja a 4.000 metres. Sense 
pensar-m’ho massa tiro i, a dures penes, 
arribo al coll. Ara sí que estic content, des 
d’aquí ja sé que arribaré, només em que-
den 165 metres de desnivell fins al cim. 
Faig la parada per menjar alguna cosa i 
beure una mica i ja encaro el final de l’as-
censió. Agafo el sender de l’esquerra, que 
puja per l’aresta i que va directe al cim, 
Aquest tram se’m fa molt feixuc per l’alti-
tud, però alhora estic feliç per que ja veig 
la piràmide metàl·lica que marca el cim, 
ben a prop. Pocs metres abans del cim em 
permeto el luxe d’arribar-hi pedalant. Un 
cop al  cim, la sensació és d’una enorme 
felicitat, he de confessar que no se’m fa 
desconegut ja que ja he estat cinc vegades 
aquí dalt. Faig centenars de fotos, i m’es-
pero al Pako que arribarà una mica més 
tard. Mentre contemplo com cau la tarda 
amb els colors que agafen el Biguinousse-
ne, el Ras, el Timesguida i els Afella que 
son els altres 4.000 que tinc davant, penso 
que sóc  un privilegiat de poder estar aquí 
i ara. 
Al cap d’una estona apareix el bon amic 
Pako, ha tardat una mica, però no puc 

demanar més, ha pujat des d’Imlil d’una 
tirada i malalt. Després de caure el sol, 
decidim baixar uns metres fins al coll per 
protegir el vivac del vent. Durant la baixa-
da al coll vaig alternant trams damunt  la 
bicicleta i trams a peu sempre per terreny 
tècnic que cal vigilar. Preparem el vivac i 
mengem una mica, la nit és espectacular, 
el cel es serè i ple d’estels, és ben cert que 

no hi ha cap hotel com el dels mil estels.
Al dia següent, tampoc matinem massa, 
de fet ens desperten els senderistes que 
ja van de camí al cim. Morts de son, pen-
sem, no es poden parar a un altre lloc. És 
inevitable, ens alcem, recollim les coses i 
deixem les motxilles i jo la bicicleta al coll 
i anem caminat fins al Toubkal Oest, que 
el tenim a no més de 30 minuts del coll. 

Toubkal en btt, una aventura ciclomasoquista per l’Alt Atlas

Entrada al Parc Natural del Toubkal on comença el ciclomasoquisme de veritat

Un dels molts portejos
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Retornats al coll, ara sí, ens acomiadem. 
Per mi comença la diversió, tant espe-
rada, per fi baixaré. El primer tram des 
del coll es tècnic però ciclable, només cal 
parar atenció i baixar en dos trams força 
pendents. Després continuo baixant per 
un sender tècnic fins al famós tram dels 
blocs, on tant vaig patir ahir. Supero el 
blocs com puc i encaro el tarteram que 
dona al refugi. Aquí sí que cal anar amb 
molt de compte i la baixada depen de la 
tècnica de cadascú per baixar. Els menys 
tècnics com jo la baixem quasi tota a peu.
Un cop arribo al refugi prenc una coca-
cola ben fresca i continuo desfent el camí 
de pujada ja fins a Imlil molt més cicla-
ble i còmode que de pujada. I amb la re-
compensa d’un bon te amb galetes un cop 
arribi a Imlil dono per acabada aquesta 
aventura al Toubkal.

DADES TÈCNIQUES:
Nivell tècnic: Molt alt

Nivell físic: Molt alt

Ciclabilitat: Baixa de pujada. Mitja de 
baixada

Terreny: Predomina el sender tècnic de 
mal rodar

Desnivell: 2000 m de pujada i baixada

Època aconsellable: juny i juliol, evitar 
els dies de calor intensa

On dormir: Imlil, “Albergue Imlil”, Refu-
ge Toubkal del CAF

MENJAR:
Tant a Imlil com a Sidi Chamarouch 
trobem bars i parades de menjar. Des 
d’Imlil fins al refugi podrem trobar 
aigua, sucs i begudes, del refugi al cim 
no trobarem aigua. Recomano portar 
mínim 2 litres per l´ascensió, barretes, 
gels i fruits secs

MATERIAL:
Motxilla de 30 litres, bossa de bike-
packing per al seient, aconsellable 
14 litres. Un parell de jerseis tèrmics, 
mallot curt, culot llarg, botes de tre-
king còmodes, guants d´hivern i estiu. 
Casc, buff, ulleres de sol, crema solar.  
Esterilla, gore tex, sac de plomes lleu-
ger pel vivac a 4000m.GPS i mapa de 
la zona. Bicicleta de montanya, si és 
doble suspensió millor. Eines i tronxa-
cadenes per si de cas, una caixa de 
parxes, una càmera de recanvi i manxa 
per inflar.

La bicicleta es pot llogar a Imlil per uns 
20 euros negociables al dia, no serà 
l’últim model però servira

Cim del Toubkal

Començant l’esperat descens

Terreny tècnic i exposat de baixada del coll a 4.000 m d’altitud
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Fonts, poesia i bells 
paratges del Brull

El Brull és un municipi osonenc que té la major part dels seus 41 km2 dins del Parc Natural 
del Montseny. Els 260 habitants que hi ha censats actualment es reparteixen entre els petits 
nuclis del Sant Cristòfol de la Castanya, Sant Jaume de Viladrover, la moderna urbanització 

de l’Estanyol i el propi nucli capital configurat per l’església de Sant Martí, el Castell, 
l’ajuntament i un parell de cases. 

Text i fotografies d’Oscar Farrerons Vidal

Arribarem al Brull per la carretera 
BV-5301, des de Seva pel nord i des 
de Palautordera pel sud. Podem 

aparcar davant mateix de l’església.

Sant Martí del Brull

Església de nau única amb absis semi-
circular a llevant i coberta de teula àrab 
a dues vessants. Nau amb volta de canó 
amb llunetes i reforçada amb arcs torals, 
i a l’absis volta de quart d’esfera. La porta 
principal actual és a ponent. L’església ha 
sofert el pas del temps, incorporant dife-
rents estils arquitectònics, com el portal 
d’accés al 1588 i el campanar bastit el 

1791, però conservant encara vestigis de 
l’època romànica, com l’entrada original 
a migdia, les arcuacions esglaonades, i 
l’orientació a l’est. Les policromies ori-
ginals romàniques de l’absis es troben 
exposades al Museu Episcopal de Vic. 
Els canvis soferts al llarg del temps, i els 
seus murs originals romànics repujats, li 
donen un aspecte propi del segle XVIII, 
amb l’aparell format per petits carreus ta-
llats de forma regular rejuntats amb calç, 
on destaca el color rogenc característic 
del lloc. L’església de Sant Martí es troba 
documentada com a parròquia ja al 1029, 
malgrat que va ser consagrada al 1048 pel 
bisbe Guillem de Balsareny. 

Iniciem la nostra excursió pel sender local 
senyalitzat SL-C 85, un agradable caminoi  
que ens permetrà gaudir d’alzinars, mato-
llars, ginesters i fagedes. Sortim del Brull 
per la pista de les Planes, direcció nord-
oest, i seguim fins el pla de Sant Martí. 
Aquí de seguida abandonarem la pista per 
seguir el sender que primer pren direcció 
sud i després oest, vorejant Puig Castellar 
pel sud, i caminant paral•lels a la carre-
tera BV-5301 però per una cota superior, 
prou lluny per evitar-nos molèsties. Pel 
caminoi és fàcil d’observar el plegament 
geològic que es va produir fa 300 milions 
d’anys per l’acció de forces tectòniques, 
donant lloc a cavitats pètries entre les 

Fonts, poesia i bells 
paratges del Brull

Des dels Esqueis mirant Puig Castellar i el Brull a ponent (R. Pasaret)
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enormes roques vermelles. També ens 
acompanyen força murets de pedra seca 
de centúries enrere. Quan portem cami-
nats 1.4 km, creuem la carretera i entrem 
a una pista asfaltada. 
Als dos primers sots que travessem hi ha-
via localitzades antigament dos manan-
tials avui perduts, la font de la Puça i la 
font del Poll. Continuem a est de manera 
tranquil·la, fins que quasi planejant arri-
bem a la Castanyera, presidida per la seva 
creu. Es tracta d’un monumental crucifix 
format per tres blocs de secció quadrada 
de pedra: el cos principal mesura 4,5 me-
tres d’alçada i el creuer 2 metres de llarg.

La Castanyera

Masia històrica documentada des de 1276, 
malgrat que l’actual edifici és de 1762. Fins 
als anys 60 va tenir activitat agropecuària, 
però després es convertí en un alberg del 
Cottolengo del Pare Alegre, avui en molt 
bon estat de conservació. Al costat s’hi 
va construir una ermita neoromànica al 
1985 (obra del despatx d’arquitectura Bal-
cells). A l’entrada de la Castanyera trobem 
la font homònima, en un tòtem de pedres 
encimentades que conté una petita cape-
lleta a dalt de tot. També hi ha una gran 
pedra vermella plana, on possiblement 
hi havia una poesia, ara desconeguda per 
nosaltres, perquè tot està esborrat. L’aigua 
surt prement un antic polsador, però sen-
se massa pressió, a poc a poc, sense pres-
sa. És possible que l’aigua provingui d’una 
captació que trobarem força més amunt, 
al sot de Riudeboix. Prosseguim la pista 
250 m fins arribar a la Morera.

La Morera

Tot i que la primera documentació data 
de 1419, la construcció actual és del segle 
XVIII. Es tracta d’una masia amb planta 
baixa, dos pisos i golfes, coberta amb teu-
lada de doble vessant. Presenta un volum 
afegit a la façana de ponent que només 
arriba a l’alçada del primer pis. L’entrada 
principal és a la façana sud, al davant de 
la qual hi ha l’era enllosada, delimitada a 
ponent per uns antics corrals i a llevant 
pels vells graners. Avui ha abandonat l’ac-
tivitat agrícola i és una casa de turisme 
rural. Davant mateix hi ha un magnífic 
pou amb carreus grans i regulars que em-
marquen l’obertura.
Després de la Morera l’antic camí perd el 
seu arranjament i es converteix en una 

pista terrera, que ha quedat pràcticament 
intransitable als vehicles després del pas 
de la tempesta Glòria al gener 2020. Tra-
vessarem el sot de Riudeboix, que baixa 
ben ple d’aigua, i a partir d’aquí ja sols 
tenim un viaró estret fins arribar 900 m 
més enllà a Fontdefaig.

Fontdefaig

Mas del segle XVIII, originalment deno-
minat Casanova de la Castanyera, que fi-
nalment adoptà el nom de la propera font. 

La construcció que avui veiem és una 
restauració poc respectuosa amb els ele-
ments arquitectònics originals, portada 
a terme als anys 70, que va unir dos vo-
lums primigenis formant un gran conjunt 
que mira a sud. Retrocedim 50 m per la 
pista en direcció oest arribem a la capella 
de Maria Mitjancera. Abans trobem una 
gran estela de pedra amb el poma cisellat 
de Verdaguer “Dalt de l’Ermita”:

Quan ja l’alegre estiu és a la posta
i arrencant a les selves son cabell

La Castanyera

La Castanyera vista des de font de Faig
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l’octubre lleganyós plorant s’acosta
de boires abrigat amb gris mantell,

Les formigues alades ací es venen
de la reina del cel a despedir,

en sa peanya a voliors s’estenen
per adorar ses plantes i morir.

Del formiguer humà pobre formiga
per ma dissort ales posí també:

volant, volant deixí ma terra amiga
i son cel blau únic que he vist serè.

Més puix hi so tornat a ma nau vella
cap il·lusió la treurà més del port;

l’hivern arriba: obriu-me la capella,
Bon ermità, i esperaré la mort.

Capella de Maria 
Mitjancera

El 3 de setembre de 1961 es va inaugurar 
aquesta feréstega esglesiola de pedra amb 
façana principal a llevant de fusta, beneï-
da pels mossens Joan Colom i Narcís Ca-
sanovas. Al 1962, en motiu del XIII Aplec 
de Matagalls, es va aixecar al redós de l’er-
mita una font dedicada a la Mare de Déu, 
nom que també pren a vegades aquesta 
font. Es tracta d’una font patrocinada per 
mossèn Narcís Casanovas i els apleguistes 
de Matagalls, dedicada a Maria Mitjance-
ra de Totes les Gràcies, tal i com ho testi-
monia la placa metàl·lica que encara està 
collada a la font amb un poema de Joan 
Colom:

Oh Maria Mitjancera,
de les deus de l’infinit

aquest poble a Crist ungit
vostres gràcies espera.

Escolteu l’humil preguera
de tota vostra fillada.

De mercès sou la riuada
que al món omple de frescor,

de l’Amor feu-nos el dó,
dolça Mare Immaculada.

Unes tosques escales de pedra permeten 
baixar a una terrassa inferior des de dar-
rera l’ermita. En aquest espai acollidor, 
del muram de pedra que conté la mun-
tanya en surt el que queda del broc, ara 
rovellat. Sobre, una gran pedra triangular 
sembla coronar la font. Al costat dos ban-
cades de pedra amb un tauló horitzontal 
per fer més còmode el seient, tot i que ara 

la fusta està força malmesa. El lloc té un 
aire melancòlic, com si trobés a faltar la 
gent que antigament si arraulia després 
de la missa a la capella. La vista que s’obre 
cap al torrent de la Fageda i al fons Seva 
és impressionant. Tornem al mas, i pros-
seguint el SL-C 85 en 200 m arribem a la 
font de Faig.

Font de Faig

Una paret de pedra adossada al marge 
acumula les terres mentre fa de frontal a 

la font i de respatller a un banc per seure. 
Al mig de la paret és on hi ha la sortida 
de l’aigua, ara regulada per una aixeta 
moderna. L’aigua cau a una pica quadrada 
d’obra vista. A continuació seu arrenca un 
muret rematat amb rajoles que serveix de 
paret a la bassa i delimita l’espai que està 
empedrat. Al costat de la font hi trobem 
una bassa obrada en pedra de forma rec-
tangular però arrodonida per un costat, 
de metre i mig de profunditat i amb un 
pedrís que l’envolta. Antigament el refra-
nyer popular deia que l’aigua de la font 

Fonts, poesia i bells paratges del Brull 

La Morera

Capella de Maria Mitjancera
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era medicinal. La font tal i com la podem 
veure avui va ser construïda al 1962, tot i 
que és una deu d’aigua molt antiga. En el 
pedró de la font s’hi pot llegir un poema 
original de Guerau de Liost que diu:

Oh l’aigua nacarina,
Germana de la llum

Qui et perds, feta polsina,
Com volador perfum
Qui cantes nit i dia

I, en pròdig devessall,
Cascadejant avall,
Escampes l’alegria

La font va ser restaurada el 27 de maig 
del 1999 sota el patrocini de la Federació 
d’Associacions de la Gent Gran de Catalu-
nya, la diputació de Barcelona i l’ajunta-
ment del Brull en motiu de l’Any Interna-
cional de la Gent Gran. 
Continuem la nostra excursió muntanya 
amunt, sempre cap a l’est. Una passera 
de fusta permet creuar el sot de la Jaça. El 
viarany va agafant pendent però tot d’una 
descendeix suaument fins creuar el sot 
que baixa de coll Formic. Ara el sender 
pren direcció nord-oest, just el contrari 
del que la nostra intuïció ens indica, però 
es que iniciem un parell de llaçades per 
guanyar cota i arribar a coll Formic, punt-
final del SL-C 85. Just abans trobarem el 
senderó que baixarem per visitar la font 
de Bosch i Jover.

Font de Bosch i Jover

També anomenada font de coll Formic, 
tot i que no és l’única font propera al 
coll. La font de va ser inaugurada al 1964 
a partir de la petita deu d’aigua (que ja 
existia al lloc des de temps immemorials)
coincidint amb el XVI Aplec de Mata-
galls, i beneïda pel bisbe de Vic Ramon 
Masnou la mateixa tarda del dia de la 
romeria fins la Creu de Matagalls. Josep 
Petit la va definir poèticament com “una 
nova font en el Sagrat Montseny. Una 
nova Ametista en el petit Sinaí, en el Bell 
Calvari, una nova lletania en el verb poè-
tic dels moderns pelegrinatges a la Creu 
de Catalunya”
La font va ser ideada i construïda per 
amics i deixebles del poeta homenat-
jat amb el suport del rector i l’alcalde de 
l’Hostalet de Balenyà, lloc de residència 
de Bosch i Jover. A la font hi podeu trobar 
un pedró sota les quatre barres de ferro 
forjat amb un quartet del poeta, extret de 

l’Acció de Gràcies que va escriure amb el 
lema “Tot és vostre Senyor”:

Pel nostre verb; pel Sol de l’Alegria;
per l’aigua clara de les fonts, del cel;

per la goteta humil de Poesia
que haveu infós en tot el meu anhel….

Miquel Bosch i Jover (Calders, 1900 - 
Hostalets de Balenyà, 1960) fou poeta, 
humanista, mestre de talent privilegiat 
especialment per les seves infatigables 

inquietuds literàries, va escriure la lletra 
de l’himne dels Aplecs de Matagalls, i va 
col·laborar en moltes altres tasques en be-
nefici sempre de l’Aplec.
Tornem a coll Formic. A l’altre costat de la 
carretera anem a visitar la Creu Carlina.

Creu Carlina

Creu metàl·lica de 1913 (catalogada BCIL)
que descansa sobre una peanya de car-
reus, amb una alçada total de tres metres. 

Font de Faig amb Montserrat de Quadras, vídua de Guerau de Liost 

(Delmiro de Caralt, 1962)

Font de Bosch i Jover
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XALET DE LA MOLINA
Vacances per als socis de la UEC
ESTADA DE 6 DIES + PERNOCTACIÓ I EL SETÈ DIA GRATUÏT

SORTIDES: Puigmal, Tossa d’Alp, refugi de Rebost, Coll de Pal, Banys romans 
de Dorres, Font Romeu, Pla de la Calma, Búnkers Pla d’anyella i MOLT MÉS! 

	 	178,20€ (Mitja pensió) 

	 	232,80€ (Pensió completa)        

De l’1 
de juliol 
al 15 de 

setembre



Unió Excursionista de Catalunya

No espereu a última   
   hora, places limitades

La creu és clavada a la pedra per una esfe-
ra metàl·lica. A la cara nord-oest hi ha una 
placa de forma pentagonal amb la inscrip-
ció: “Pregueu germans per les víctimes in-
humanament sacrificades per una partida 
carlista en aqueix terme de Collformich 
los dies 10 y 11 de janer del any 1874”.
Durant la Tercera Guerra Carlina, després 
de la presa de Vic per part de les tropes 
carlines al 1874, els soldats i voluntaris 
nacionals van haver de fugir. Quan eren 
a la Calma un escamot de carlins dirigits 
per Ramón Vila els va capturar i els va dur 
a la propera masia de Santandreu de la 
Castanya, on van ser afusellats més d’un 
centenar de liberals. Aprofitem que som 
a coll Formic per baixar 200 m pel voral 
de la carretera en direcció oest, per poder 
gaudir d’una magnífica font.

Font de Sant Jordi

També anomenada tradicionalment font 
Cabridella. Sembla que va ser costum du-
rant una època que cada vegada que s’ar-
ranjava una font rebatejar-la, com aquest 
cas quan es va restaurar al 1965 per part 
de l’associació Amics Aplec de Matagalls.
La font està situada a peu de la carretera, 
i s’hi accedeix per unes escales de pedra 
que la separen del vial. Del mur rocallós 
surt un gruixut broc, i a la pedra de dalt hi 
ha incrustat un escut de ferro amb el nom 
de la font amb lletres en relleu. El mur del 
costat té una placa dedicada a Xevi Calm 
i Vilaró penjada al juliol de 1984 per la 
Unió Ciclista de Taradell, amb una part 
del bonic poema de Joan Maragall “En la 
mort d’un jove”:

Te’n vas anar 

amb aquell ponent dolcíssim... 
Caigueres, lluitador, al marxar a la lluita.  

Somreies a la força dels teus muscles 
i glaties per guerres i corones, 

i tot de cop t’has esllanguit per terra 
amb els ulls admirats....

Remuntem 100 m la carretera per agafar 
la pista terrera de Sant Segimon a la nos-
tra esquerra, i després ascendim per la 
carena dels Roures seguint les marques 
del GR 2. A l’arribar a l’Acampam, aban-
donem el GR 2 i continuem a l’esquerra 
pel camí de Sant Segimon, perfectament 
indicat. En 700 m arribem al pla de la Ter-
ma. Ens desviem momentàniament a la 
dreta per ascendir durant 400 m i arribar 
al Turó d’en Besa, punt més elevat de la 
nostra excursió.

Turó d’en Besa

Encimbellat a 1.394 m aquest turó és co-
ronat per una caseta de comunicacions.
És habitual haver de compartir l’espai 
amb les vaques que tranquil·lament hi 
pasturen, mentre podem extasiar-nos 
amb les majestuoses vistes tant als Pi-
rineus com a la Mediterrània, segons 
mirem a nord  o a sud. Retornem al pla 
de la Terma i continuem la pista de Sant 
Segimon a nord. En 250 m arribem al 
pla dels Cinc Sous (també dit a vegades 
dels Cent Sous). Aquí abandonem la pis-
ta i tresquem pel corriol que continua a 
nord. Ara estem seguint el Meridià Verd, 
una iniciativa per commemorar la me-
sura del meridià de París que va servir 
de base per definir la unitat del metre. El 

Fonts, poesia i bells paratges del Brull 

Plegament geològic que trobem al SL-C 85
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REFUGI DE REBOST
Vacances per als socis de la UEC

De l’1 
de juliol 
al 15 de 

setembre



Unió Excursionista de Catalunya

>Pensió completa 3 dies: 47€/dia. Menors d’11 anys 31€/dia

>Mitja pensió 3 dies: 32€/dia. Menors d’11 anys 25€/dia

Els 3 dies inclou un esmorzar i un mapa de la zona de regal. No espereu a última hora, places limitades!

10 circuits fixes d’orientació. Excursió al Refugi de la Molina. Excursió a la Pobla de Lillet 
(Tren del Ciment, Jardins Artigues i Museu del Ciment). Visita a Castellar de N’hug i Fonts 
del Llobregat. Visita al Museu de les Mines de Cercs i al Jaciment de Fumanya Dinosaures. 
Activitats aquàtiques al pantà de la Baells i vies ferrates, barranquisme i escalada a Vallcebre

Meridià Verd és un sender excursionista 
internacional que va del mar del Nord 
fins al Masnou, i que aquí forma part 
de la nostra caminada. A 600 m passa-
rem pel Turó dels Esqueis, i a 300 m més 
abandonem la traça principal, per agafar 
el trencall a ponent, que ens portarà a co-
llet Font Pomereta. Tot i el nom del collet 
la font no està aquí, sinó que cal baixar 
pel tirany que travessa el bosc a nord i 
allà baix a peu de pista si trobem font 
Pomereta. 

Font Pomereta

Va ser construïda pels amics granolle-
rins de l’Aplec de Matagalls el 1963, se-
guint la tradició que cada any una colla 
de l’aplec construïa una nova font.
Aquesta font és origen del sot homònim, 
més a baix denominat torrent de les Hor-
tes de Sobrevia, on neix el riu de Mules. 
Encastada a la paret de pedra hi ha una 
placa ceràmica de 1986 dedicada per 
l’Agrupació Excursionista de Granollers 
a en Francesc Casas i Amigó,  amb la seva 
poesia:

Els bons aires que respiro
Aquí dalt son catalans;

Les persones que hi albiro
En fan cara de germans.

Just a font Pomereta torna a passar el 
Meridià Verd, que resseguirem en di-
recció nord-oest durant 700 m. Arribats 
a aquest punt unes fites de pedres ens 
marca un viaró que s’endinsa per un bosc 
tancat, fins arribar al pla de la Castanye-
ra. Passem just per la torra d’alta tensió 
que aquí creua el Montseny, i just després 

Distància: 15.9 km, recorregut circular

Desnivell positiu: 725 m

Desnivell acumulat: 920 m

tresquem pel corriol tancat per gine-
bres i brucs a banda i banda fins arribar 
als Esqueis. Es tracta d’una magnífica 
tartera amb vistes a oest cap a Puig 
Castellar i el Brull, i vistes a llevant cap 
a coll Formic, i al fons de la vall la ma-
sia de la Castanyera.
Baixem en compte els esqueis, després 
travessem un alzinar en explotació fo-
restal i tornem a voltar Puig Castellar, 
tot i que a l’inici ho hem fet pel sud i ara 
la pista que seguim és la que circum-
scriu el turó pel nord. Una mica més i 
ja som una altra vegada al Pla de Sant 
Martí.
Acabem al Brull. Si hem obert força la 
ment, el cor i els ulls, segur que ens em-

portem a casa una mica d’amor i una mica 
de seny, tal com va cantar el poeta Guerau 
de Liost. Hem gaudit de les fonts i la poesia 
escampades per arreu d’aquest trosset del 
massís, respectant el lloc i la natura d’on 
hem passat, perquè les noves generacions 
pugin continuar gaudint d’aquesta reserva 
de la biosfera que és el Montseny. 

Església romànica de Sant Martí del Brull, inici i fi de la nostra excursió
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Text i Fotografies de SAME UEC de Sants

Extraescolar d’escalada 
confinada

Farà cosa d’uns quinze anys, quan 
l’escalada no estava tan de moda 
com en l’actualitat, ni hi havia els 

grans rocòdroms que existeixen avui en 
dia com a empreses privades, una escola 
del barri ens va proposar si podíem fer 
una activitat extraescolar d’escalada. A 
l’entitat de tota la vida fèiem cursos d’es-
calada i d’altres modalitats de muntanya, 
però sempre amb adults o, com a molt, 
amb algun jove que no arribava als 18 
anys, però mai amb infants.
No hi havíem pensat, la idea ens va agra-
dar i ens vam engrescar a tirar-la enda-
vant. Era una bona pensada donar a co-
nèixer l’escalada entre els més petits del 

barri i, a la vegada, podria servir per a 
conèixer la nostra entitat.
Des de l’inici es va plantejar com una acti-
vitat no competitiva, on aprenguessin que 
era això de l’escalada i sobretot a escalar 
jugant. Per això, vàrem adaptar l’activi-
tats a les diferents edats que podem tro-
bar entre els 5 i els 12 anys. Vàrem agafar 
de base jocs tradicionals com el joc del 
mocador, l’un dos tres pica paret, el joc de 
les cadires, el pitxi, o l’stop, entre d’altres 
i els  vàrem utilitzar per a l’aprenentatge. 
A més a més combinàvem aquests exerci-
cis amb l’escalada de vies amb corda en la 
zona exterior.
Algunes vénen d’ençà que tenien cinc 

anys, i ara ja són de les grans. En aquest 
grup de grans hem aconseguit una gran 
autonomia. Ja s’asseguren entre elles quan 
escalen de segon, fins i tot escalen alguna 
via de primer i han après a fer ràpel.

Perquè l’escalada agrada i 
va tan bé als infants?

Els nens des de ben petits tenen un instint 
natural que els fa pujar a qualsevol lloc.
L’escalada aporta molts beneficis en la per-
sona, i especialment en els més petits que 
estan en ple desenvolupament. Alguns 
d’ells milloren en les habilitats motrius, 
de coordinació, de lateralitat, d’equilibri, 
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de flexibilitat. I potencia l’autoestima, la 
concentració, l’atenció i la superació per-
sonal.
Però no només afavorim les habilitats 
individuals, de la manera com treballem 
afavorim, també, les relacions de grup, la 
cooperació, el respecte i l’ajuda entre com-
panys.

Confinament escalador

A mitjans del mes de març, com tantes 
altres activitats de la vida quotidiana, ens 
hem vist obligats a confinar l’extraescolar 
a casa. Un dia abans de saber que el 13 de 
març ja no hi hauria escola, ja vam deci-
dir suspendre l’activitat fins que pogués-
sim fer-la amb les màximes garanties per 
a tothom. Aquests dies de confinament, 
totes hem rebut mil propostes i reptes de 
molts llocs diferents. Però en l’extraesco-
lar que ens ocupa, és força difícil de se-
guir fora d’un rocòdrom, ja que a casa no 
solem tenir parets per escalar.
Inicialment no sabíem per quant de 
temps anava la cosa, tots confiàvem que 
seria per poc temps, però quan vam veu-
re que la cosa anava per llarg i sobretot 
per no perdre el contacte amb elles, vam 
establir un vincle a través del correu elec-
trònic. En una primera comunicació vam 
proposar que ens enviessin alguna foto 
escalant alguna part de la casa. En vam 
rebre moltes,  amb les que vam muntar 

un vídeo que els vam enviar i on es podri-
en veure totes.
Després els vam anar proposant alguns 
altres reptes, perquè no perdessin i obli-
dessin tot el que havien après fins al mo-
ment. Algun d’aquests reptes han estat 
que ens diguin com es diu el nus que 
utilitzem per lligar-nos, que ens enviïn 
una foto del nus fet amb qualsevol corda, 
cordill o el que tinguin per casa. Un Ka-
hoot (concurs de preguntes) relacionades 
amb l’extraescolar, l’entitat i l’escalada 
en general. Algun exercici per no perdre 
l’equilibri o la coordinació.

I ara què? 

En el moment que escrivim aquestes líni-
es, tenim la incertesa de si serà possible 
o no poder retrobar-nos al setembre per 
començar el curs de nou. Sense haver-lo 
pogut acabar com tocava, amb les portes 
obertes per a les famílies, i l’última set-
mana fent jocs d’aigua i el berenar de co-
miat.
Però estem convençudes que més d’ho-
ra que tard seguirem enfilant-nos ben 
amunt i donant a conèixer l’escalada entre 
els infants del barri.

La Maia i en Milo escalant a casa seva  
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AWF Andorra Walking 
Festival

Ja han passat gairebé 30 anys desde que els Walking Festivals van sorgir a les 
terres altes escoceses. Aquest any 2020 s’ haurien d´haver celebrat, només a Gran 
Bretanya, 112 festivals de senderisme en varis indrets. Òbviament, això ha canviat 

substancialment degut a la pandèmia del COVID-19.

Text i fotografies d’Eduard Gómez

Poc a poc, el concepte i els festivals 
s’han anat estenent per tot Europa. 
N’hi ha molts a Alemanya, a Fran-

ça, ells en diuen festivals de randonnée, a 
Bèlgica i fa poc han començat a créixer a 
Catalunya, on el més important, i a punt 
de fer la tercera edició, és l’Aran Walking 
Festival. La mateixa FEEC organitzava 
aquest passat maig de 2020 el Catalonia 
Trek Festival, amb una alta participació 
de visitants d’arreu d’Europa, uns 800 
participants previstos. Malauradament 
s’ha hagut de posposar fins el 2022 pel co-
ronavirus altre cop.

En què consisteixen els Walking Festivals? 
Doncs consisteixen en valoritzar una zona, 
ja sigui un país, una comarca o una vila, 
de manera “global”. Els WF intenten fer la 
descoberta i simbiosi dels valors naturals, 
fent senderisme i dels valors culturals 
fent visites a museus, degustacions 
gastronòmiques, conferències, etc...
No cal dir que el coneixement que es fa 
d’una zona caminant, no té res a veure 
amb el coneixement obtingut de manera 
motoritzada. Caminar és una manera bri-
llant de gaudir de l’aire lliure i la natura, 
descobrint racons únics. Si, a més a més 

del senderisme, en descobrim la cultura, 
la història, l’arquitectura, la gastronomia, 
etc...tornarem a casa plenament satisfets 
i més savis. Tampoc cal dir que aquestes 
trobades permeten retrobar antics amics 
o coneguts i/o  fer-ne de nous, ja sigui 
caminant, ja sigui degustant una cervesa 
artesanal a l’arribada de l’excursió.
Vaig deixar Barcelona, i la UEC, fa molts 
anys. A Andorra hi treballava només du-
rant algunes temporades d’hivern, però 
finalment per circumstàncies de la vida, 
m’hi vaig establir tot l’any. D’això ja fa 
quasi 20 anys. Porto des d’aleshores tre-

Caminant des del cim del Montmalús cap al cim de Pessons
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ballant com a guia de muntanya i aquest 
any 2020 ens hem aventurat a organitzar 
el primer Walking Festival d’aquest petit 
país. Les altres dues persones que formen 
l’equip són: en Joan Maria Cabré, un altre 
guia de muntanya amb molts anys d’ex-
periència i ideòleg de la proposta, i la Ra-
quel Domínguez, graduada en Turisme i 
també amb moltíssima experiència en la 
gestió turística d’hotels i centrals de re-
serves. No cal dir que ells també són fanà-
tics de les muntanyes i grans coneixedors 
del país.
Malgrat tenir només 468 km2, Andorra, 
és un gran país de muntanyes. La seva al-
çada mitjana, de gairebé 2.000 metres el 
fa el cinquè país del món amb la mitjana 
més alta. Té més de 70 cims que superen 
els 2.500 metres d’altitud i uns 80 estanys 
d’alta muntanya. Una vegada fosa la neu 
hi trobarem l’espai ideal per a la pràctica 
del senderisme. Podrem gaudir també al 
país de tres grans espais naturals prote-
gits, el Parc natural de la vall de Sorteny, 
el Parc Natural de les Valls de Comape-
drosa i la Vall del Madriu-Perafita-Claror, 
aquest últim, Patrimoni Mundial per la 
UNESCO. I clar, no tot és senderisme a 
Andorra. El país té un patrimoni cultural 
importantíssim. Entre d’altres, 21 esglési-
es romàniques i una xarxa de Museus, 20 
en total, reflex de la forma de vida, cos-
tums i tradicions que han anat forjant al 

llarg dels segles, la societat andorrana.
Tot això, unit a que Andorra ha estat un 
país independent durant més de 900 anys, 
atorga al país, una cultura i una manera 
de ser pròpia i diferenciada del seu entorn.
El respecte per la natura, el medi ambient, 

la cultura i les tradicions del país, seran 
els propòsits fonamentals de l’AWF An-
dorra Walking Festival.
Les primeres gestions empreses per a l’or-
ganització de l’AWF, consistiren en haver 
de crear una Societat Limitada, que pogu-
és tenir la potestat de poder organitzar-la. 
Només això ja ens comportà un bon tras-
bals de gestions diverses i el conseqüent 
pas per notaria i els tràmits de paperassa 
múltiple al Govern i a l’APDA (Agència 
Andorrana de Protecció de Dades). Se-
guidament la creació d’una web per a la 
promoció i reserves de l’AWF, juntament 
amb els diferents  contactes i reunions  
amb proveïdors hotelers i apartaments 
turístics,  amb els proveïdors culturals i 
artesanals del país i  amb els organismes 
oficials corresponents. En aquest darrer 
cas, sobretot ACTUA (empresa parapú-
blica d’ajut a la petita empresa), Andor-
ra Turisme i el Comú de Canillo, ja que 
l’AWF estarà  radicada a Soldeu, amb 
l’organització i les sortides de tots els dies. 
Totes aquestes reunions van reeixir amb 
millor o pitjor èxit de recolzament. Fins i 
tot algunes d’aquestes reunions, sobretot 
a nivell Hosteleria, sense resposta a les 
propostes fetes. 
El resum d’això és que des de finals de 
setembre del 2018, amb la proposta d’or-
ganitzar-la que em va fer en Joan Maria, 

Pujant cap al Casamanya sud per Mereig

Pont al final de la carretera a la Vall de Ransol
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beceroles del projecte, fins a dia d’avui, 
hi ha darrera l’organització de l’esdeveni-
ment, moltíssimes hores de reunions, uns 
quants petits viatges comercials i moltís-
simes hores de telèfon abans d’haver po-
gut posar en marxa la web a la xarxa. A 
més, l’AWF ha estat a punt de no fer-se 
el 2020 i quedar posposada per la pan-
dèmia, ja que fins fa pocs dies no s’han 
començat a publicar des de Govern, les 
noves normatives i/o recomanacions de 
gestió d’esdeveniments esportius i cultu-
rals, ni les dates d’obertura de fronteres, 
ni si hi hauria les infraestructures per 
acollir l’AWF a nivell d’hotels i a nivell 
cultural, etc... Afortunadament, malgrat 
haver de fer algun petit canvi d’adaptació 
a les noves recomanacions-normatives, 
creiem que es podrà fer sense problemes.
En aquesta primera edició voldríem ofe-
rir un compendi de recorreguts de desco-
berta de les muntanyes andorranes, im-
prescindibles del país, però també altres 

sortides no tan conegudes, però altament 
interessants. Cada dia hi haurà 3 nivells 
de dificultat a escollir. Més que difícils, 
les sortides més dures, es basaran sobre-
tot, en funció de la llargada i el desnivell. 
Això permetrà que tothom pugui gaudir 
de la muntanya, independentment del 
seu nivell i estat físic. 
Les sortides de senderisme d’aquesta pri-
mera edició estan programades a la Vall 
d’Incles a on passarem pels estanys de 
Siscaró, la Vall del Riu o el nivell més fort 
farà el cim de l’Estanyó, al Circ lacustre 
granític de Pessons amb els més de 15 es-
tanys d’alta muntanya, la Vall del Madriu 
que és Patrimoni Històric de la Humani-
tat  per la Unesco i que correspon al 9% 
del territori andorrà, al Parc Natural de 
Sorteny amb moltíssimes flors endèmi-
ques del mateix Parc i al massís del Ca-
samanya, centre geogràfic del país amb 
unes magnífiques vistes, facis la sortida 
que facis.

AWF Andorra Walking Festival
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A nivell cultural es podrà gaudir de molts 
dels productes artesanals que es fan a 
Andorra. Sí, se’n fan i cada cop més! Des 
de cerveses i vins passant per xocolata i 
mel, fins a confitures, embotits, format-
ges, cosmètics naturals, etc... 
També hi haurà la descoberta del romà-
nic andorrà amb la visita al nou Espai 
Columba, on  s’ubiquen els frescos de 
Santa Coloma (recuperats fa pocs anys 
d’Alemanya) i el mapping que projecten 
sobre l’absis de l’església. Podrem visitar 
també l’església romànica de Sant Joan 
de Caselles i saltant endavant uns quants 
segles d’història, es podrà visitar l’em-
bassament d’Engolasters, punt d’inici de 
la modernització del país. 
Aquesta àmplia amalgama de visites 
esperem que doni als visitants excursio-
nistes una visió totalment diferent de les 
moltes idees preconcebudes que es tenen 
des de fora quan es parla del Principat 
d’Andorra.

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

www.andorrawalkingfestival.com

Dates de la Andorra Walking Festival: 
del 7 al 12 setembre 2020.

Punt d´inici i final de les sortides: 
Soldeu, Canillo, Principat d´Andorra.

3 nivells d´excursions diaris. 

Guia professional de muntanya a cada 
nivell amb un màxim de 15 persones per 
guia.

Visites Sant Joan de Caselles, Espai 
Columba, Embassament Engolasters. 

Degustacions productes andorrans.

Transport i assegurança accidents  des 
de inici sortides.

Samarreta tèrmica commemorativa.

Links útils:

https://www.agricultura.ad/ Per saber 
més dels productes andorrans.

https://visitandorra.com/ca/ La web 
per excel·lència de consulta d´Andorra 
gestionada per Andorra Turisme.

https://www.andorrabybus.com/ca Com 
arribar en transport públic fins Andorra 
des de Barcelona.

Estany de Siscaró

Per l´aresta dels Casamanya
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ió Degut a la pandèmia del Covid-19 
i amb l’objectiu de minimitzar el 
risc de contagi, dins dels refugis 

d’emergència cal seguir les mesures de 
distanciament social i d’higiene dictami-
nades per les autoritats sanitàries. 

És per això que la UEC ha visitat els dife-
rents refugis lliures de l’entitat per adap-
tar-los a la normativa que la Generalitat 
de Catalunya i Protecció Civil ens han fet 
arribar. 

Refugis lliures, adaptats a les normes sanitàries

Es prohibeix l’ús del refugi per a qualsevol activitat de 
lleure.

Només es pot accedir dins del refugi en cas d’emergència, si 
algun excursionista pateixi un accident, o per a aixoplugar-
se en cas de mal temps.

En la mesura del possible, cal mantenir la distància 
entre persones de 2 metres, evitar els contactes i reduir 
l’aforament al mínim imprescindible.

Els àpats s’han de fer a l’exterior del refugi, excepte si no 
és possible per les condicions climatològiques o un altre 
causa justificada.

En marxar, no s’han de deixar-hi menjar, deixalles ni 
objectes personals.

No es pot orinar ni defecar a prop del refugi. Cal allunyar-
se, tapar les deposicions amb terra o pedres, recollir el 
paper higiènic i endur-se’l en una bossa tancada. El seu 
abandonament és motiu de sanció.

Només es pot pernoctar al refugi si és imprescindible. En 
aquest cas: és obligatori l’ús de la mascareta.

Cas de dur gel hidroalcohòlic, netejar-se les mans i el pany 
de la porta, abans i després del seu ús.

Ventilar l’interior del refugi amb aire exterior, també 
de manera permanent mentre es dormi, tant com sigui 
possible.

Notificar la pernocta a l’entitat propietària del refugi 
mitjançant correu electrònic a: jordi.chesa@gmail.com

NORMES PER A L’ÚS DELS REFUGIS D’EMERGÈNCIA
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Sergi Mingote recorrerà 7.200 quilòmetres en 
bicicleta i pujarà 14 cims europeus

L’esportista multidisciplinar Sergi Mingote va començar 
el passat 22 de juny, a l’Estadi Olímpic de Montjuïc (Bar-
celona), una aventura anomenada ‘Olympic Route PI-

RIBCN2030’, en la qual durant 60 dies recorrerà més de 7.200 
quilòmetres en bicicleta, creuarà 10 països i ascendirà a peu 14 
muntanyes emblemàtiques del continent europeu. 

Un dels principals objectius del projecte és “demostrar que és 
possible una mobilitat més sostenible que el nostre planeta ens 
ho agrairà”, ha explicat Mingote en el vídeo de presentació de la 
seva aventura. Per aquest motiu, tot el material que l’acompanya-
rà anirà dins de les cinc alforges que estaran penjades a la seva 
bicicleta i farà servir el transport públic i el vehicle elèctric per fer 
alguns enllaços durant el trajecte. 

A més, amb aquesta aventura pretén “promoure” la candidatura 
olímpica d’hivern ‘Pirineus Barcelona 2030’, de la qual l’espor-
tista n’és ambaixador. “Serà una candidatura en què els Pirineus 
tindran un paper fonamental i serà 100% sostenible”, ha assegu-
rat Mingote. 

El recorregut començarà el dilluns 22 de juny a les 10:30 hores 
a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, on prèviament l’esportista hau-
rà presentat el projecte davant els mitjans de comunicació. Des 
d’allà es dirigirà cap als Pirineus catalans, andorrans i aragone-

sos, protagonistes de la candidatura olímpica. En aquest periple, 
el de Parets de Vallès (Vallès Oriental) ascendirà 9 cims, entre els 
quals destaquen els pics més alts de Catalunya, Andorra i Aragó: 
Pica d’Estats (3.143 m), Comapedrosa (2.942 m) i Aneto (3.405 
m ). Després agafarà un ferri a Barcelona per arribar a Sardenya, 
de la qual recorrerà la costa nord abans de viatjar a Còrsega, on 
ascendirà la Muntanya Cinto (2.706 m), la muntanya més alta de 
l’illa. A continuació agafarà un altre ferri a Bastia, aquest amb 
destinació Niça, el lloc d’inici d’una nova pedalada fins a Torí. 

El següent cim serà el Gran Paradiso (4.061 m), situada als Alps, 
i d’allà anirà fins als Dolomites, on ascendirà la muntanya Cris-
tallo (3.221 m) i el Cim di Mezzo (3.154 m). A partir de llavors 
començarà l’última part de la ruta. Mingote tornarà a pujar a la 
bicicleta per baixar l’est d’Itàlia fins Ancona, on agafarà un altre 
ferri que el portarà a la ciutat croata de Split. 

El punt final de l’aventura en bicicleta serà Atenes, abans 
d’afrontar la Muntanya Olimp (2.919 m), el cim més alt de Grè-
cia. Però abans el català haurà passat també per Bòsnia i Herce-
govina, Montenegro i Albània. La setmana passada l’esportista 
ja va estar provant a la vall de l’Matarranya, situat a la província 
de Terol, la bicicleta amb les cinc alforges que l’acompanyarà en 
l’aventura. 

L’ ‘Olympic Route PIRIBCN2030’ substitueix el pla de Mingote 
de fer cim aquesta primaveraeal Gasherbrum I (8.080 m), l’An-
napurna (8.091 m) i el Makalu (8.481 m) dins el repte d’ascendir 
els 14 vuitmils de la Terra sense oxigen embotellat en un perío-
de de 1.000 dies (des del 16 de juliol de 2018 ja n’ha coronat la 
meitat). El projecte ha quedat aparcat fins a la tardor a causa de 
la pandèmia del coronavirus, la qual ha impossibilitat l’obtenció 
dels permisos necessaris per afrontar aquests tres colossos.
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Corretjola de serp

Henriette d’Angeville, voler és poder

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

Katharine Richarson fou una de 
les millors alpinistes de finals del 
segle XIX. La seva excel·lent for-

ma física li permetia emprendre ascen-
sions de gran dificultat. Tant és així que 
algun dels seus guies deien d’ella que ni 
dormia, ni menjava, però que caminava 
tan de pressa com el diable. A partir de 
1890 realitzà nombroses ascensions amb 
Mary Paillon. Set anys després deixaren 
el muntanyisme d’elit per uns greus pro-
blemes de visió de Paillon, qui continuà 
lligada al món de l’alpinisme col·laborant 
en revistes de muntanya com l’Alpine 
Journal i la Revue Alpine. Destaquen 
les seves biografies d’algunes pioneres de 
l’alpinisme com Meta Brevoort, Isabelle 
Charlet-Straton, Katherine Richardson i 
Henriette d’Angeville, la segona dona que 
pujà el Mont Blanc. Henriette d’Angeville 
(Semur-en-Auxois 1794, Lausana, 1871) 
fou una aristòcrata francesa, establerta a 
Suïssa. Gran aficionada al muntanyisme 
es proposà fer el Mont Blanc, fita que as-
solí el 4 de setembre de 1838. Malgrat que 
familiars i amics l’intentaren dissuadir, en 

considerar que la pràctica del muntanyis-
me estava reservada als homes, d’Angevi-

lle tirà endavant el seu projecte de forma 
metòdica. S’entrenà, es documentà, dema-
nà consell al seu metge, es va fer confecci-
onar un vestit especial, que pesava uns set 
quilos, i va fer testament. L’agost de 1838 
marxà a Chamonix, on contractà sis guies 
i sis camàlics. D’Angeville refusà qualsevol 
ajut, ja que volia arribar al cim pels seus 
propis mitjans. Un cop a dalt deixà escrit 
sobre la neu el lema “voler és poder”. De 
tornada a Chamonix fou rebuda com una 
heroïna i l’endemà organitzà un sopar, on 
Marie Paradis (la primera dona que pujà el 
Mont Blanc) assistí com a convidada d’ho-
nor. L’any següent va escriure l’opuscle Le 
Carnet Vert, il·lustrat per notables artis-
tes, on relatà la seva aventura. Malgrat que 
d’Angeville no fou la primera dona que va 
fer el Mont Blanc, si seguim el criteri del 
bibliòfil Henri Beraldi, segons el qual el 
bon pirineista és aquell que puja, escriu i 
sent, d’Angeville seria, sens dubte, la pri-
mera alpinista de la història. Un carrer a 
la localitat d’Hauteville-Lompnes, on hi ha 
el castell que va pertànyer als d’Angeville, 
ens la recorda.

Pertany a un gènere de peti-
tes plantes conegudes vul-
garment com a “corretjo-

les”, “corrioles” o “campanetes” 
força comunes a les regions tem-
perades i subàrtiques. Les flors 
tenen forma de trompeta i sovint 
tenen colors delicats. 
La corretjola de serp és una plan-
ta herbàcia perenne densament 
pilosa que li dóna un aspecte 
verd grisenc. Presentavaries tiges 
primes enfiladisses o ajagudes de 
fins a 1 metre o més de llarg. 
Les fulles són alternes, peciola-
des i polimorfes. Les superiors 
sovint pinnades profundament 
lobades mentre queles de la base 

solen ser cordades o lanceolades. 
Les inflorescències són axil•lars 

d’una a tres florsamb peduncle 
de fins a 6 cm de llarg. Les flors 
sónde color rosa amb la gorja 
purpúria i tenen la corol•la amb 

els pètals totalment soldats i cla-
rament radiada.El fruit és una 
càpsula.
Té una distribució mediterrà-
nia meridional estenent-se cap 
el sud. De tendència termòfila 
prolifera en marges de camins, 
terrenys secs i erms. Hi ha qui 
les considera males herbes per-
què ofeguen altres plantes, però 
també hi ha qui les cultiva com a 
flor de jardí.

Família: Convolvulaceae  Espècie: Convolvulusalthaeoides

Dibuix original de J. Hébert de l’any 1838, 

que apareix reproduït al llibre Les alpinistes 

célèbres, editat per Henry de Ségogne i  

Jean Couzy. Editorial Mazenod. París 1956. 
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La ruta del Cares, excursionisme en majúscules

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

La popular Ruta del Cares és una 
de les excursions més belles que 
es poden fer als Picos de Europa 

i a la península Ibèrica en general. Es 
tracta d’un recorregut espectacular 
que ressegueix el curs del riu Cares 
a través de l’anomenada Garganta 
Divina entre la localitat lleonesa de 
Caín (505 m) i l’asturiana de Ponce-
bos (300 m). El poc desnivell i la bai-
xa dificultat de l’itinerari el posen a 
l’abast de gairebé qualsevol persona, 
això sí, ben entrenada i lliure de ver-
tigen per afrontar els 22 quilòmetres 
de recorregut si es fa el trajecte sencer 
d’anada i tornada. Alguns s’organit-
zen deixant un cotxe a cada extrem 
amb la qual cosa la longitud, llavors, 
es redueix a la meitat.
El riu Cares és un riu de muntanya 
no gaire llarg que discorre a cavall 
de les comunitats autònomes de Lleó 
i Astúries passant pel bell mig dels Picos 
de Europa. Neix a Posada de Valdeón i 
desemboca després de 54 quilòmetres al 
riu Deva prop de la zona anomenada Vega 
de Llés. És famós per la seva bellesa, el 
senderisme, la pesca del salmó atlàntic i 
les diverses activitats fluvials de caràcter 
esportiu que s’hi practiquen.
La Ruta del Cares, tècnicament, és un 
sender de petit recorregut catalogat com 
a PR-PNPE-3 que ressegueix l’antic sen-
der obert a principis del 
segle XX per a l’explotació 
hidroelèctrica del riu. Con-
cretament el camí original 
fou construït entre el 1916 
i el 1921 com a via d’accés 
per a la construcció i pos-
terior manteniment del 
canal que abasteix d’aigua 
la central hidroelèctrica de 
Camarmeña-Poncebos, el 
qual fou ampliat més tard 
entre els anys 1945 i 1950. 
El sender discorre a través 
d’un relleu abrupte i de di-
fícil accés, motiu pel qual 
fou necessari l’ús d’explo-
sius i de bastides suspeses 

al buit amb cordatges, per obrir-se camí a 
través de la gorja tot construint cornises, 
passarel·les, galeries i túnels. Dels cinc-
cents obrers que hi participaren, onze en 
perderen la vida.
Al llarg dels onze qilòmetres que separen 
els pobles de Poncebos i Caín, el camí 
passa a mitja altura sobre les profundes 
aigües del Cares creuant d’un marge a 
l’altre del riu en diverses ocasions a través 
d’espectaculars ponts metàl·lics o de 

pedra segons el cas. El desnivell més 
acusat és a la sortida de Poncebos 
fins a guanyar el punt anomenat  Los 
Collados, a partir del qual un breu 
descens ens porta fins a la part més 
encaixonada i feréstega del congost 
on el sol gairebé no hi entra durant 
bona part de l’any. En aquest tros el 
camí de cornisa excavat a la roca, que 
en alguns punts no supera el metre i 
mig d’amplada, discorre entre penya-
segats calcaris vertiginosos de fins a 
2.000 metres d’altura en els punts més 
profunds. Es passa pel petit llogarret 
de Culiembro, ara en ruines, els ponts 
de Bolín i Los rebecos, es continua per 
una singular galeria o túnel amb grans 
finestrals sobre el Cares, i s’arriba al 
pont de Los Pinteros sobre la presa 
d’on surt el canal que recull l’aigua i 
la porta fins a la central esmentada. 
A partir d’aquí la vall s’obre 

discretament i dóna pas al poble de Caín, 
típica aldea de pastors, que aquí reben el 
nom de cainejos i que es caracteritzen per 
les seves qualitats innates per grimpar per 
les roques i muntanyes que els envolten. 
Al mig del poble una placa ens recorda 
el cainejo més il·lustre, Gregorio Pérez, 
el qual va acompanyar descalç a l’asturià 
Don Pedro Pidal, marquès de Villaviciosa, 
fins al cim del Pico Urriellu o Naranjo de 
Bulnes (2.519 m) en la primera i mítica 

ascensió al cim més 
emblemàtic dels Picos 
d’Europa el 5 d’agost de 
1904. 
Un cop desfet el camí i just 
abans d’arribar al poble 
de Poncebos, si encara 
ens queden forces, es 
molt recomanable agafar 
el camí de ferradura 
que des de Los Collados 
puja al poble elevat de 
Camarmeña, l’únic punt 
del congost del Cares des 
d’on és visible el Pico 
Urriellu. La perpsectiva 
des d’aquest lloc no deixa 
indiferent a ningú.
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En aquest número volem destacar alguns noms femenins lligats a la història de la Muntanya. 
Per participar al concurs cal contestar el qüestionari que podràs completar online a traves d’aquest enllaç 
(https://forms.gle/MqvyoKSbNZVeh4bm7) o escanejant amb el teu mòbil el codi QR, també pots enviar les 

solucions a: concursionisme@excursionisme.cat indicant el nom i telèfon de contacte.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

Solucions del Concursionisme 416: 1 Quermançó, 2 Adarb, 3 Olèrdola, 4 Castellcir, 5 Matacà, 6 Claramunt, 7 Burriac, 8 Mur, 9 
Eramprunyà, 10 Cardona. El guanyador del Concursionisme 416 dedicat als castells és en Pau Farré.

1. Nom i nacionalitat de la primera dona que va coronar 
l’Everest a l’any 1975 (20 pts).

A) Junko Pabei, japonesa  

B) Junko Tabei, japonesa  

C)Junko Tabei, sudcoreana  

D) Lunko Pabei, russa

2.  La primera dona que va pujar el Mont Blanc (15 pts).

A) Henriette d’Angeville B) Lucy Walker C) Marie Paradis

3. La primera dona en aconseguir els 14 vuitmils va ser... 
(15 pts).

A) Edurne Pasabán B) Gerlin Kaltenbrunner C) Nives 
Meroi  

4. Per a alguns la millor alpinista del segle XX (15 pts).

A) Chantal Mauduit 

B) Edurne Pasabán  

C) Wanda Rutkiewicz

5.  Aquesta dona va ser la primera espanyola en arribar 
en solitari al Pol Sud a l’any 2009 després de 59 dies de 
travessa (15 pts).

A) Chus Lago B) Araceli Segarra C)  Rosa Fernández     

6. Aquesta escaladora ha estat la primera en encadenar 
un 9b en escalada de dificultat (20 pts).

A) Josune Bereziartu 

B) Ashima Shiraishi 

C) Angela Eiter

D) Margo Hayes

7. Lucy Walker el 1871 primera femenina a pujar aquest 
cim alpí (15 pts).

A) Eiger B) Cerví C) Mont Blanc

8. A l’any 1993 Lynn Hill, de primeres, en lliure i en un 
mateix dia va alliberar aquesta mítica paret situada a (15 
pts).

A) Yosemite B) Torre del Trango C) Ultevanna 

9. Pionera en l’escalada femenina al nostre país. Entre 
les seves primeres el 1960 un innominat i vertical pic de 
la Vall d’Aran que des de llavors rep el nom de Tuc des 
Hennes (pic de les Dones). (15 pts).

A) Silvia Vidal B) Maria Antonia Simó C) Carme Romeu

10. La primera en pujar el Vignemale a l’estiu de 1838 (15 
pts).

A) Lady Moskowa B) Anne Walker C) Anne Lister

* Només serà vàlida una participació per concursant. Entre els participants que aconsegueixin la puntuació més alta sor-
tejarem un llibre o novetat editorial del món de la muntanya. Tens temps de participar fins al dia 31 de juliol. En el proper 
número de la revista i a la pàgina web www.excursionisme.cat sortiran publicades les solucions i el nom del guanyador. 

DONA I MUNTANYA



37

Circuit d’Añisclo a Sercué
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e -Horari: de 3 h 30 min a 4 h

-Desnivell: 300m acumulats
-Dificultat: ruta assequible  a tothom, factible amb nens a 

partir de 6 o 7 anys
-Època: tot l’any
-Cartografia: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 

joc de dos mapes a Esc. 1:25.000. Editorial Alpina. La ruta 
queda a cavall dels dos mapes.

-Bibliografia: Pineta·Añisclo·Escuain. Núm. 8 de la 
col·lecció Los caminos de Alba. Editorial Apina

-Accés: de l’Aínsa seguim l’A-138 en direcció a França du-
rant 10 Km. A Escalona, on el riu Bellós s’uneix al Cinca, 
prenem a l’esquerra la carretera Hu-631. Durant 13,2 km 
(30 min) remuntem la majestuosa i  profunda gorja del 
riu Bellós per l’anomentdesfiladero de las Cambras. A 
l’inici deldesfiladero entrem Parc Nacional d’Ordesa. La 
carretera ésvella, estreta i en mal estat, per sort és de sentit 
únic. Gaudim de les vistes doncs ja que no hi tornarem a 
passar. Just abans d’arribar a l’estacionament de l’Ereta de 
Biés admirem a la dreta el magnífic pont romànic de San 
Úrbez.

-Descripció: Ruta circular de descoberta de la part baixa 
de la vall d’Añisclo. Aquesta vall és la part més baixa del 
Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. L’estacionament 
és en un revolt tancat i en ascens de la carretera i s’omple 
ràpidament. Sortim rectes seguint uns rètols que només 
diuen circuito. A la nostra dreta queda la gorja profunda 
i estreta del riu Bellós. Passem per una caseta del parc 
amb sanitaris des de la qual descobrim les grans parets 
que dominen la vall d’Añisclo. Al costat oposat de la vall 
veiem l’ermita de San 
Úrbez, que més endavant 
visitarem. El camí es fa 
estret i per un bosc obac 
de boixos perd altura cap 
el barranc d’Aso. Un rètol 
assenyala el molíd’Aso al 
qual baixem en qüestió 
de minuts. Està en ruïnes 
però encara hi podem 
veure les dues grans moles 
que el feien funcionar. És 
patrimoni i memòria de 
temps passats en un lloc 
humit, obac i amb encís. 
De tornada al camí arri-
bem al pont que travessa 
el barranc on descobrim 
l’espectacularcascada 
d’Asó. Un senderó permet 
acostar-s’hi i passar per 
sobre el salt protegits 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES

per una barana. La ruta que fem s’enfila fins la capçale-
ra d’aquest cabalósbarranc. Passat el barranc el circuito 
segueix pel seu vessant esquerra fins la confluència amb 
el riu Bellós. Un curt descens ens porta fins aquest riu que 



travessem per un gran pont de fusta. 
Dues llaçades ascendents ens deixen 
a la gran pista que, cap a l’esquerra, 
s’endinsa a la vall d’Añisclo. Nosal-
tres la seguim dos-cents metres a la 
dreta, passem per una font i fem cap 
a l’ermita rupestre de San Úrbez. 
Esta construïda al capdamunt d’unes 
escales aprofitant una gran balma. És 
un lloc molt venerat a la vall de Vió i 
els seus habitants hi venen dos cops 
l’any en romeria a demanar favors al 
sant. Davant de l’ermita tenim una 
fantàstica i nova perspectiva cap el 
fons del canyó. El circuito marcat que 
seguíem retornaria a l’estacionament 
passant pel pont romànic de San Úr-
bez dos-cents metres més avall. Des 
d‘aquest punt distingim clarament, 
tres-cents metres per sobre el barranc 
d’Aso, les cases i l’església del poble 
deSercué cap el que ens dirigim. En-
filem la pista cap el nord i ens endin-
sem al vall d’Añisclo pel seu vessant 
esquerre. En vint minuts arribem al 
pont de Sangons on acaba la pista i 
canviem de vessant. Deu minuts més 
amunt un pal indicador assenyala 
el camí de Sercué i Nerín.  Enfilem 
aquest antic camí de bast amb mar-
ges ben conservats per on discorre 
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Circuit d’Añisclo a Sercué
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RESSENYES

el GR 15, envoltats de pins , boixos 
i avellaners. El camí ascendent en 
ziga-zagues és el tram més bonic 
de la ruta. Mentre guanyem altura 
anem descobrint a vista d’ocell les 
parets de la cresta de Sestrales al 
vessant oposat de la vall o les del 
pic de Mondoto al nostre costat, 
on volen molts voltors. Acabem la 
pujada al Portiello de Sercué a 1.202 
m i passem al vessant assolellat dels 
pendents que baixen del Mondoto. 
Planejant arribem en poca estona a 
les proximitats de Sercué. Just abans 
prenem a la dreta el senderó que 
s’enfila a l’ermita de San Miguel, se-
parada del poble. És una petita joia 
del romànic amb absis, dues portes 
d’entrada i una torre campanar afe-
gida posteriorment. El seu interior 
està apuntalat i fa mal al cor veure 
com per manca de diners aquest 
ric patrimoni es troba seriosament 
amenaçat. Des d’aquí hi ha unes 
vistes excepcionals cap a l’alta vall 
de Vió i a més de Sercué, als nostres 
peus, veiem Nerínmés amunt. A 
l’altre costat la Peña Montañesa treu 
el cap sobre Añisclo. De l’ermita 
baixem al poble que formen un 
desena de cases habitades i en bon 

estat. Hi ha una botiga d’artesania i un 
allotjament rural.En sortir del poble 
deixem la carretera a la dreta i prenem 
un camí que surt entre murs de pedra 
i baixa cap el barranc de la Mosquera. 
El creuem i seguim cap el sud sobre un 
llom on hi prats amb vaques i molts 
eriçons , uns arbustos densos i molt 
punxants que aquí en diuen cojín de 
monja. Prenem un trencall ala dreta 
que ens porta fins la tocar del barranc 
d’Aso. El punt on el podem travessar 
és un espai obac i misteriós que té a la 
dreta una gran balma i a l’esquerra el 
pont d’Espucialla. És de pedra i fa un 
arc que salva el punt més estret d’un 
barranc realment profund. Atenció en 
creuar-lo! A l’altre costat el camí va pu-
jant fins arribar ala carretera asfaltada 
que torna a l’aparcament. La seguim a 
l’esquerra i vuit-cents metres més enllà 
fem cap a la cruïlla de carreteres on 
surt la que retorna Escalona passant 
per Buerba. En aquest punt hi ha una 
terrassa mirador des de la que podem 
admirar el barranc d’Aso. Prenem de 
nou la carretera cap avall i  al cap de 
sis-cents metres trobemindicat un sen-
der cap el pàrquing. El prenem i en 15 
minuts de marrades descendents tan-
quem aquesta ruta plena d’al·licients.
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destí d’emoció i natura


