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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 93 284 69 79
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

Benvingut 2021

Comencem aquest número rodó de la revista, el 420, desitjant-vos un molt feliç any nou 2021. 
Tot i que l’epidèmia que ens ha afectat tan greument al llarg de l’any passat no ha finit, les 
campanyes de vacunació previstes, i que esperem que arribin a tothom i especialment als sectors 
més vulnerables de la població i als països amb menys recursos,  obren la porta a superar aquesta 
gravíssima crisi sanitària. Esperem també que el nostre col·lectiu pugui retornar molt aviat a la 
nostra estimada muntanya, als nostres paisatges costaners, a la natura meravellosa que encara 
podem trobar a casa nostra i més enllà. I també al nostre patrimoni cultural que ens acompanya 
sovint en les nostres activitats lúdicoesportives.

Convindria, però, que el nostre retorn als espais naturals els sapiguem fer més ordenadament 
que abans de l’epidèmia. A veure si almenys traiem alguna cosa positiva de la desgràcia. Algunes 
àrees del nostre país s’han mostrat molt preocupades amb les allaus de persones que han envaït 
alguns racons cada vegada que s’han suavitzat les mesures restrictives. És el cas, per exemple, 
dels habitants del Montseny, que han vist en alguns moments una veritable massificació i algunes 
actuacions molt poc respectuoses al medi natural per part de grups de forans. És, sens dubte, 
responsabilitat de les administracions gestionar l’accés i la visita als espais naturals, especialment 
si aquests tenen algun grau de protecció però els excursionistes i les nostres entitats també hem 
de ser conscients d’aquesta problemàtica i fer-ne pedagogia, si s’escau.

Parlant del Montseny, precisament, en aquest número trobareu un interessant article que relata 
el seu “descobriment” per part de l’excursionisme científic català. I també amb un caire científic 
podreu llegir un altre article que us aproximarà al món de la geomorfologia glacial. Les glaceres 
van inexorablement a la baixa a casa nostra però han deixat una petja molt interessant en el 
relleu que és un testimoni magnífic de la seva presència al Pirineu. Per altra banda, l’activitat 
excursionista ens la presentarà un article sobre una travessa circular entre els populars refugis 
de  la Molina i el Rebost, els dos de la UEC; l’escalada, un sobre la Roca Subirana i l’alpinisme, un 
sobre una ascensió al Mont Blanc, però des de la particular visió d’una persona molt jove.

Ara que estrenem any, us proposem novament col·laborar amb la revista de la nostra entitat. 
Com ho podeu fer? Doncs, escrivint articles, fent difusió en els vostres espais a les diferents 
xarxes socials, promocionant-la entre els vostres companys o familiars, en altres entitats, etc. La 
UEC i Excursionisme seguiran treballant enguany per oferir-vos un producte atractiu i de qualitat.

Bona muntanya i bona lectura

ANY NOU, SECCIÓ NOVA!

Amb el nou any inaugurem una nova secció per afegir-se als continguts ja habituals de la revista. 
Es tracta de Foto Excursionisme, una secció en la que pretenem que la imatge prengui el relleu 
a les paraules. Volem gaudir de les vostres millors fotografies, d’aquelles que parlen per elles 
mateixes sense requerir cap text adjunt. Volem acostar-nos de forma contemplativa i a través de 
les vostres activitats a aquest medi natural que tan estimem, tan preuat i a voltes amenaçat, des 
de tots els seus vessants: el geogràfic, l’esportiu, el científic, el botànic, el faunístic, el climatolò-
gic, el cultural... 

Esperem que aquesta nova proposta us faci la mateixa il·lusió que a nosaltres preparar-la i enge-
gar-la. Si hi esteu interessats, trobareu la manera de participar-hi més endavant al final de la 
secció. Us hi esperem!

FE D’ERRADES. Excursionisme 419. Quan es parla del riu Ter, en realitat ha de ser el riu Ser. 
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Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

És una proposta de travessa que enllaça els dos refugis i que ens porta a assolir els cims de 
l’entorn, la Tosa d’Alp i el Puigllançada. És un recorregut que ens demana 10 hores de marxa 

efectiva i on haurem de superar un desnivell positiu de 2.233 m i una distància d’uns 38 
quilòmetres.

Dos refugis, dos cims.
Travessa circular passant pels refugis 

de la Molina i Rebost

Em vaig assabentar que hi havia la 
intenció de fer un itinerari que en-
llacés els refugis de la Molina i el de 

Rebost. La idea em va engrescar i vaig co-
mençar a donar-hi voltes, tot plantejant 
diverses opcions, fins que al final en va 

resultar l’itinerari que us presento. És un 
itinerari sense cap dificultat, tret de la dis-
tància i el desnivell, que fa servir camins 
de tot tipus,  corriol, pista, trams d’herba i 
un curt tram d’asfalt, i que a més fa servir 
diversos tipus de senders: GR, PR, Senders 

de Cerdanya1 i Cavalls del vent2.
L’itinerari que podreu llegir a continuació 
el vaig fer a finals del mes d’agost de 2020 
en companyia d’en Josep Manuel Soriano. 
Vam sortir uns minuts més tard de les 
6 del matí del refugi de la Molina i vam 

1) Fa uns anys va sorgir la iniciativa de “Senders de Cerdanya” a la qual es van afegir la majoria d’Ajuntaments de la comarca. Crec que el d’Alp és el 
que els ha promocionat més. La senyalització és un quadrat de color groc, amb el número del camí de color negre.

2) Cavalls del Vent és una travessa senyalitzada de més 80 quilòmetres, que recorre el territori del parc del Cadí-Moixeró, passant per 8 refugis.

El refugi de la Molina, al peu del Roc Blanc, a la dreta
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tornar al mateix lloc a les 7 i pocs minuts 
de la tarda; per tant hi vam esmerçar poc 
més de 13 hores, però estic segur que els 
guardes us agrairan que ho feu en dos dies 
i pernocteu en algun dels refugis (o en els 
dos). 
L’itinerari es pot dividir en cinc trams, de 
distància força semblant:

•	 La Molina – Puigllançada: 8,60 km
•	 Puigllançada – refugi del Rebost: 

6,51 km
•	 Refugi del Rebost – Tosa d’Alp: 7,40 

km
•	 Tosa d’Alp – Masella: 7,24 km
•	 Masella – Refugi de la Molina: 7,88 

km

Seguidament trobareu la descripció de 
cada tram de l’itinerari. L’horari que s’in-
dica es dóna només com a orientació i és 
el que vam fer; evidentment és temps de 
marxa efectiva, sense comptar el temps de 
parades. A més, de cada tram es dóna el 
desnivell positiu i negatiu. Les indicacions 
de les cotes s’han tret de la cartografia de 
l’ICGC.

Refugi de la Molina – 
Puigllançada (2 h 28 min) / 
+ 952 m; -35 m
Aquest tram és, gairebé, íntegrament de 
pujada. Passarem dels 1.492 metres del 
refugi als 2.409 del Puigllançada. Malgrat 
això no és un tram gens dur i es fa força 
ràpid. És també l’únic tram en el qual tre-
pitjarem asfalt. 
Tot sortint del refugi, pujarem a la car-
retera i la seguirem en baixada, fins a un 
revolt. Allà ens caldrà obrir el vailet3 i 
entrarem en un valleta herbada on hi ha 
un xalet a la dreta. El viarany, molt herbat,  
puja i ens acosta a la pineda. Allà, anirem 
pujant per una antiga pista pel vessant del 
Roc Blanc4. Quan arribem, a sota el Roc 
Blanc, s’acaba la pujada forta, la pista es 
fa molt evident i canvia de vessant, anant 
a sortir a la carretera. La prenem cap a 
l’esquerra. Passarem pel davant de l’edi-

fici de manteniment de carreteres i quan 
veiem l’edificació de la telecadira “Roc 
Blanc”, deixarem la carretera i, tot pas-
sant pel davant de l’edifici, pujarem unes 
escales metàl·liques per seguir una pista 
que puja, en paral·lel a la carretera. Deixa-
rem aquesta pista quan fa un revolt cap a 
l’esquerra i pujarem de dret en direcció a 
un teleesquí (del Pedró); allà trobarem la 
bassa dels Alabaus. Prenem la pista, però 
la deixem quan marxa cap a la dreta per 
anar a trobar la línia del teleesquí que hem 
passat per sota i pugem fins al seu final. 
Allà, girarem cap a la dreta per planejar 
i sortir al revolt d’un altra pista i, pujant, 
suaument, arribarem a Costa Rasa. Revol-
tarem l’edifici i entrarem a les pistes més 
altes de l’estació de la Molina. La pista que 
seguim puja cap a l’esquerra i està tallada 
per una tanca que haurem de revoltar per 
continuar l’ascensió, ara cap a la dreta.  
Veurem, a l’esquerra, el Cap de les Costes 
de l’Huguet on arriba la telecadira Alabau 
i ens situarem a la carena que ve d’aquesta 
instal·lació i, en pujada suau, arribarem al 

darrer telecadira (Torrent Negre). Passem 
una petita elevació i arribem a l’Amorria-
dor de Rus5. Baixem a l’ampli collet (més 
que un collet és una esplanada) i només 
ens queda pujar de dret cap a la carena i 
un cop hi som, tirar cap a l’esquerra per 
fer els darrers  metres, molt suaus del cim 
del Puigllançada.
El Puigllançada6 és una bona talaia. Ac-
tualment, hi ha una curiosa mostra de 
land art7. Cap a la llunyania veiem el per-
fil de Montserrat. Els relleus boscosos de 
la serra del Catllaràs els tenim en primer 
terme, així com una extensa panoràmica 
que abastael Pedraforca, la serra d’Ensija, 
el Puigmal i la carena que baixa cap a la 
collada de Toses, la Cerdanya, el massís 
del Carlit... Gairebé al cim hi ha un recer 
de grans dimensions, una mica modificat 
pels excursionistes. Particularment, és un 
cim que he assolit molts cops, a peu, cor-
rent, amb esquís i amb bicicleta i gaudint, 
gairebé sempre, i malgrat ser un cim molt 
visitat, d’una extraordinària solitud com 
aquest matí d’agost.

3) El “vailet” en argot de les contrades és el filat ramader que cal obrir. Abans, eren els vailets els qui guardaven el bestiar; per semblança s’ha estès 
als filats ramaders.
4) El Roc Blanc és un turó molt destacat, a tocar de la carretera, on oneja una bandera i que era un punt d’estada d’un ramat d’ovelles. Amb la 
jubilació del pastor, la transhumància es va acabar i ara podem veure la barraca situada en un vessant de la muntanya, tot i que els últims anys 
s’instal·lava una rulot al pàrquing.

5) Un amorriador és el lloc on els ramats d’ovelles s’ajuntaven a les hores de més calor i posaven el cap a sota de les altres per trobar ombra.

6) Des de l’any 1974 al cim del Puigllançada hi havia una pantalla repetidora de telèfons que fa pocs anys va ser retirada, de manera que el cim ha 
recuperat el seu aspecte primitiu.

7) El terme land art fa referència a la creació d’obres d’art amb elements de la natura.

Amorriador de Rus, al peu del Puigllançada
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Dos refugis, dos cims. Travessa circular passant pels refugis de la Molina i Rebost

Puigllançada – refugi de 
Rebost (1 h 45 min) / +62 
m; -941 m
Aquest tram és gairebé tot de baixada i 
per indrets amb una extensa visió pano-
ràmica. Des del cim del Puigllançada, 
iniciem el descens prenent la direcció de 
la Tosa d’Alp, per terreny pedregós i her-
bat. Hi ha una traça que puja del coll de 
Pal8 una mica més al nord i que acaba-
rem trobant si anem cap al coll. De tota 
manera, la baixada es pot fer per on es 
vulgui atès que aquest vessant és un gran 
llom de pendent moderat. 
En acostar-nos al coll trobem un camí 
més marcat, més o menys on trobem la 
línia d’alta tensió. 
En arribar al coll de Pal trobem els GR 
150 i GR 4 que comparteixen camí. No-
més ens cal girar cap a l’esquerra i obrir 
el vailet per marxar en paral·lel a la car-
retera. La carretera fa un revolt cap a la 
dreta i, a nosaltres, ens cal baixar per la 
clotada que se’ns obre al davant nostre 
pertravessar el torrent; a l’altra banda 
trobem una mena de pista que avança 
per sota el talús de la carretera. Ben aviat 
sortim de la clotada i baixem en diagonal 
per terreny de prats on hi ha caus de mar-
motes (trobem indicadors de la “ruta de 
la marmota”). Deixarem, a l’esquerra, el 

GR 4 que marxa cap a Montserrat i, més 
endavant, una pista que puja cap a la dre-
ta. Més endavant, una pista s’ajunta per 
l’esquerra i pujarem lleument per arribar 
al xalet de coll de Pal. 
Pugem una mica més i sortim a la car-
retera, que prenem cap a l’esquerra. La 
seguirem només uns metres, perquè veu-
rem una pista a la dreta que ens cal pren-
dre. Una lleu pujada ens farà passar la 
collada de la Bòfia i baixarem per l’altra 

banda; una mica més avall, a la dreta, te-
nim una antiga mina de barita i l’escletxa 
del Gel. 
El descens per l’altre  vessant ens porta a 
un sector de prats i trobarem un corriol 
transversal amb indicadors. Ens cal dei-
xar la pista i tirar avall pel corriol que ben 
aviat passa per prats amb algun retall de 
pins fins que surt a tocar d’un revolt de 
la carretera de coll de Pal. Nosaltres hem 
de continuar avall, ara pel bosc. Traves-
sarem la pista per on pujarem i continu-
arem pel corriol que al tram final esdevé 
pedregós. Tornarem a travessar la pista i 
continuarem avall per descobrir, en un 
racó la font de Ramon Espel i una mica 
més avall, amb un gran abeurador, una 
altra font amb el nom d’ICONA9. Baixem 
una mica més i trobem el refugi de Re-
bost.

Refugi de Rebost – Tosa 
d’Alp (2 h 30 min) / +1060 
m; -54 m
Aquest tram és una llarga pujada fins a 
assolir la Tosa. Malgrat això, la bellesa 
del paisatge, sobretot abans d’arribar a la 
collada de Comabella, compensa l’esforç 
del desnivell. L’arribada a aquest cim és 
una mica decebedora per la gran edifica-
ció del refugi i la nova estació del teleca-

8) Al vessant nord del coll de Pal hi ha les petites instal·lacions d’esquí que abans eren de l’Ajuntament de Bagà i ara estan unides a la Molina.

9) ICONA era un organisme estatal, concretament “Instituto para la conservación de la naturaleza”. Malgrat que el seu nom pugui semblar que 
feia tasques de conservació, la veritat és que la seva obra més visible (com a mínim en aquest sector), a més de fer algun refugi de muntanya (per 
exemple, el de Prat d’Aguiló, ara de la FEEC), es va dedicar a llaurar les muntanyes fent terrasses i plantant pins, dels quals en van arrelar ben pocs. 
Als vessants del Puigllançada, tossal de Rus i cim de Pla Baguet, es pot veure una mostra d’això que dic.

La Tosa d’Alp des de l’Amorriador de Rus

Baixant cap a coll de Pal, amb la Tosa al fons
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bina, que hi està enganxada. Hi ha moltes 
persones que hi pugem i, per tant, el que 
no trobem en aquest cim és la solitud; no 
obstant això, el veritable cim és una mag-
nífica talaia on estarem molt més tran-
quils que al costat del refugi. Tanmateix, 
la panoràmica és també molt extensa, so-
bretot cap al cantó de l’Alt Urgell.
Deixem el refugi a l’esquena i baixem 
a la pista (senyals del PR-C 126). Anem 
pujant suaument. Deixem un trencall a 
l’esquerra i, en el proper encreuament, 
girem a l’esquerra.  Anem pujant pel que, 
segurament, eren els antics camps de la 
masia. 
Com ja s’ha dit en el tram anterior, troba-
rem dos cops el corriol que ens ha fet bai-
xar al refugi. Després, la pista s’endinsa 
a la pineda i esdevé pendent i pedregosa. 
No obstant això, la panoràmica del relleu 
accidentat del vessant sud de les Penyes 
Altes i la Tosa, compensa la pujada. Sor-
tirem a un prat, on hi ha un camí arranjat 
que porta al Mirador dels Orris, que és a 
100 m. Val la pena, anar-hi per contem-
plar amb calma i sense entrebancs la Tosa 
i les Penyes Altes. 
Seguirem pujant més suaument; deixem 
una pista a l’esquerra; la nostra fa un re-
volt i surt als prats on ens trobem amb el 
corriol que abans hem seguit de baixada. 
Ara girem a l’esquerra i pugem pel bosc. 
Abans d’arribar a la collada de Comaflo-
riu, deixarem un camí que marxa cap a 
l’esquerra i que va revoltant, tot plane-
jant, el vessant sud de la Tosa, fins a arri-

10) El refugi “Niu d’Àliga” és el refugi guardat més alt de Catalunya; forma part de la travessa “Cavalls del Vent”.

bar a una evident carena, des d’on s’enfila 
al cim (és una variant més agresta). Aca-
barem de pujar a l’àmplia i herbada colla-
da de Comafloriu. Pugem fortament per 
un llom herbat i, més amunt, la carena es 
torna rocosa (passem entre formacions 
rocoses força curioses). Trobarem el GR 
150-1 que ens ve per la dreta i arribem al 
cap del Serrat Gran, una elevació rocosa 
des d’on veiem el cim. 
Ara ens toca fer una baixada per passar 
la collada de Comabella i tornar a pujar, 
però tot seguit la carena es fa planera i es 
va fent més ampla. Es fa tant ampla que, 
més que una carena, és un extens pla. En-
llacem amb la pista per on baixarem i fem 
una curta pujada fins a la nova estació del 
telecabina, adossada al refugi. Passem 
pel passadís cobert, deixem l’entrada la 
refugi  “Niu d’Àliga”10 i sortim per l’al-
tra banda. Revoltem l’edifici i pugem un 
tram pedregós fins al punt culminant de 
la Tosa d’Alp.

Tosa d’Alp – Masella (1 h 
32 min) / -911 m

Aquest és el tram més monòton perquè és 
un descens per pista i que no té pèrdua 
possible. Baixarem pel bell mig de les pis-
tes d’esquí de Masella. De tota manera, la 
panoràmica és oberta cap a la vall cerda-
na i, la veritat, és que la solitud, un cop 
hem passat l’antiga estació del telecabina 
(dic antiga, perquè abans el telecabina 
s’acabava en aquest punt), segurament no 

trobareu a ningú, si no és algun ciclista 
de descens (hi ha un itinerari que talla el 
nostre camí en algun punt).
Emprenem el descens de la Tosa per la 
pista per on hem arribat. La baixada és 
forta. Un tros avall seguim a la vora d’un 
teleesquí i ens situem a l’estació del tele-
cabina, que és on acabava abans i que ara 
porta el nom de “Cadí-Moixeró”. Seguim 
baixant i deixarem, allunyat a l’esquerra, 
una elevació amb una construcció i una 
antena. A continuació la pista baixa fent 
unes llaçades molt àmplies. Deixarem a 
la dreta l’estació superior del pla de la te-
lecadira Pia Express i baixarem fins a un 
encreuament de pistes. Al davant tenim 
l’estació superior del TGV Masella; tirem 
cap a l’esquerra. La pista baixa més su-
aument tot revoltant una clotada; passem 
pel costat dels edificis d’uns teleesquís i 
tornem a baixar decididament. 
Al final de la baixada se’ns ajunta per 
l’esquerra una pista que ve d’una bassa 
de les pistes i fem unes llaçades. La pis-
ta està asfaltada; de fet, estem passant 
per un aparcament. Al final, sortim a la 
carretera, molt a prop de l’hotel Alp i la 
base de l’estació de Masella, que tenim a 
l’esquerra.

Masella – Refugi de la 
Molina (1 h 54 min) / +159 
m; -362 m
El darrer tram és el més entretingut, so-
bretot quan hem passat la font dels Ocells, 
perquè el camí alterna baixades amb pu-
jades fortes, però és sense cap mena de 
dubte el més relaxant, perquè va entre el 
bosc, pins, bedolls, avellaners i acaba en 
una magnífica avetosa (Segremorta).
Travessem la carretera i continuem per la 
pista, que pocs metres més endavant es 
bifurca; anem cap a la dreta, de pla. En-
llacem amb una pista que ve per l’esque-
ra; a la dreta tenim un edifici i, a sota, la 
font dels Ocells (que no raja). Tirem per 
la pista de la dreta i deixem un corriol 
que puja cap a Super-Molina. Una mica 
més endavant, deixem una pista que bai-
xa cap a l’esquerra i seguim de pla fins a 
trobar un evident camí que trobem a l’es-
querra i que baixa (sender 734). Traves-
sarem una pista i continuarem pel sender 
734 que baixa i travessa el torrent de la 
font Tosca. Allà, deixem un sender que 

El refugi de Rebost
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puja cap a l’esquerra i uns metres més 
endavant ens cal baixar cap a la dreta. 
Hem de baixar per un talús de fort pen-
dent (que no sembla un camí), però en ser 
a baix, al torrent, el sender esdevé molt 
evident (sender 733). Ens anem enlairant 
en relació al torrent i el camí es bifurca; 
continuarem per la dreta i baixarem a 
travessar una pista de desemboscar. El 
descens ens portarà a un camí transver-
sal (sender 732) que prendrem cap a la 
dreta. En lleu pujada anirem a trobar el 
torrent de la Coma d’Esquiu que passa-
rem per un pont. A l’altra banda fem una 
forta pujada. 
Una mica més endavant passem un altre 
torrentet per un pont i uns metres més 
endavant se’ns ajunta un camí per la dre-
ta. Entrarem a l’avetosa i ens trobarem 
amb el torrent de la Ringueta; passarem 
dos ponts i farem una pujadeta; deixarem 
un camí a la dreta. Anirem força plane-
rament fins a pujar i sortir a una pista; 
la prenem cap a l’esquerra. Estem seguint 
els senders 732 i 750. Deixarem un corri-
ol que baixa cap a l’esquerra i sortim en 
una bifurcació. Deixem la pista que baixa 
i continuem endavant. Uns metres més 
enllà, trepitgem asfalt. Arribem a l’encre-
uament amb el carrer de la Casa Vella i el 
prenem en pujada fins al refugi.
Espero que, malgrat els indrets del recor-
regut siguin prou coneguts, el fet d’enlla-
çar-los en una travessa us deixi un bon 
regust de boca, tal com ens va passar a 
nosaltres.

En cas de mal temps...

Recordeu que malgrat la manca d’exigèn-
cia tècnica de l’itinerari i de la humanitza-
ció de bona part de recorregut, ens estem 
movent en un terreny d’alta muntanya. A 
l’estiu, ens podem trobar amb la forma-
ció d’una tempesta i,els terrenys herbats 
i sense protecció, com els que segueix 
l’itinerari poden esdevenir perillosos en 
aquestes circumstàncies.
Cal recordar que una manera d’escurçar 
l’itinerari o d’escapar si les condicions 
atmosfèriques són adverses és fer-ho pel 
coll de Pal. Des d’allà es baixa, tot seguint, 
una pista d’esquí, a l’estany de la Molina i 
l’estació inferior de la telecabina.
Si haguéssim d’abandonar tot pujant (o 
baixant de la Tosa, si fem el recorregut en 
sentit invers) ho podem fer per la collada 
de Comafloriu que ens portarà a coll de 
Pal.
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Km 0 / 1492. Refugi de la Molina.

Km 0,07 / 1502. Carretera. Girem a 

l’esquerra.

Km 0,57 / 1469. Deixem la carretera i en-

trem en una valleta herbada.

Km 1,64 / 1669. La pista és més evident i 

suau.

Km 2,02 / 1713. Carretera. La prenem cap a 

l’esquerra.

Km 2,63 / 1747. Deixem la carretera i pas-

sem per la telecadira de “Roc Blanc”.

Km 2,80 / 1755. Prenem la pista de la dreta 

(amunt).

Km 3,53 / 1818. Deixem la pista i pugem 

per herba cap al teleesquí.

Km 3,71 / 1835. Bassa dels Alabaus. Girem 

a la dreta, deixem una pista que marxa cap 

a la dreta i tirem amunt.

Km 4,75 / 2002. Enllacem amb una pista 

que ve per la dreta.

Km 5,27 / 2047. Restaurant de “Costa 

Rasa”. Revoltem l’edifici.
Km 5,34 / 2051. Deixem pista a la dre-

ta.

Km 5,96 / 2128. Prenem la pista de la dreta 

(a l’esquerra va a una telecadira).

Km 6,74 / 2206. Tanca. La revoltem tot 

anant cap a l’esquerra.

Km 6,77 / 2208. Tornem a ser a la pis-

ta.

Km 7,28 / 2269. Telecadira.

Km 7,52 / 2304. Amorriador de Rus.

Km 8,60 / 2409. Puigllançada.
Km 9,87 / 2107. Coll de Pal.

Km 10,17 / 2060. Travessem un torren-

tet.

Km 10,67 / 2010. El GR 4, marxa cap a 

l’esquerra.

Km 10,81 / 1999. Deixem un camí a la 

dreta, que puja.

Km 11,14 / 1965. Se’ns ajunta un camí per 

l’esquerra.

Km 11,99 / 1923. Trobem un altre camí que 

ve per l’esquerra.

Km 12,12 / 1929. Xalet de coll de Pal (a 

l’esquerra).

Km 12,25 / 1946. Carretera. Anem cap a 

l’esquerra (podem passar per darrere  la 

tanca de protecció).

Km 12,39 / 1943. Prenem la pista que 

trobem a la dreta.

Km 12,81 / 1985. Collada de la Bòfia.
Km 13,12 / 1957. Mina de barita, a la 

dreta.

Km 13,36 / 1923 . Prenem el corriol que 

baixa cap a l’esquerra.

Km 13,74 / 1875. Trobem un camí que 

baixa per l’esquerra.

Km 13,94 / 1875. Prats, anem cap a la 

dreta.

Km 14,37 / 1800. Pista. A l’esquerra tenim 

un revolt de la carretera de coll de Pal. 

Tirem avall.

Km 14,64 / 1758. Baixada rocosa; dei-
xem un corriol que marxa planer cap a 

l’esquerra.

Km 14,72 / 1730. Travessem una pis-

ta.

Km 14,90 / 1685. Font de Ramon Espel, a la 

dreta en un racó ombrívol.

Km 15,05 / 1645. Font d’ICONA.

Km 15,11 / 1632. Refugi de Rebost. Baixem 

a la pista (cap a la dreta).

Km 15,32 / 1640. Revolt de la pista. Anem 

cap a la dreta.

Km 15,59 / 1671. Pista que va als prats, a 

la dreta.

Km 15,76 / 1694. Revolt. Tirem cap a 

l’esquerra.

Km 17,33 / 1889. Mirador dels Orris. Ens 

queda a l’esquerra.

Km 17,39 / 1893. Deixem una pista a 

l’esquerra.

Km 17,70 / 1923. Prenem el corriol cap a 

l’esquerra.

Km 18,97 / 2145. Deixem un camí que 

marxa cap a l’esquerra.

Km 19,35 / 2200. Collada de Comaflo-

riu.

Km 20,13 / 2353. Un corriol se’ns ajunta per 

la dreta.

Km 20,18 / 2365. El GR se’ns ajunta per la 

dreta.

Km 20,41 / 2402. Cap del Serrat 

Gran.

Km 20,65 / 2348. Collada de Comabe-

lla.

Km 22,19 / 2500. Pista. La prenem cap a 

l’esquerra.

Km 22,33 / 2520. Refugi “Niu 

d’Àliga”.

Km 22,51 / 2536. Tosa d’Alp.

Km 23,66 / 2425. Bifurcació de pistes. 

Anem cap a l’esquerra.

Km 23,97 / 2340. Telecabina “Cadí-Moi-

xeró”.

Km 24,48 / 2281. Bifurcació. Tirem  cap 

avall.

Km 26,78 / 1984. Trifurcació. Prenem la pis-

ta de l’esquerra.

Km 27,21 / 1942. Trencall. Tirem cap a la 

dreta.

Km 28,13 / 1818. Pista que ve per 

l’esquerra.

Km 28,54 / 1788. Pista que ve per la 

dreta.

Km 29,36 / 1651. Bifurcació. Tirem cap a la 

dreta.

Km 29,75 / 1625. Carretera. La traves-

sem.

Km 29,84 / 1620. Bifurcació. Tirem per la 

dreta, de pla.

Km 30,60 / 1570. Font dels Ocells. Trifurca-

ció. Tirem per la pista de la dreta.

Km 31,00 / 1578. Deixem una pista a 

l’esquerra.

Km 31,58 / 1569. Deixem la pista per girar 

cap a l’esquerra per un camí.

Km 31,82 / 1532. Travessem una pis-

ta.

Km 32,25 / 1454. Travessem un torrent 

i deixem un sender que puja cap a 

l’esquerra.

Km 32,35 / 1440. Deixem el sender i bai-

xem a la dreta, per un fort pendent.

Km 32,43 / 1435. Travessem el to-

rrent.

Km 32,60 / 1395. Deixem un sender que 

marxa cap a l’esquerra.

Km 32,79 / 1357. Travessem una pis-

ta.

Km 32,97 / 1325. Desemboquem en un 

camí transversal que prenem cap a la 

dreta.

Km 33,82 / 1375. Passem un pont.

Km 34,06 / 1395. Passem un pont.

Km 34,24 / 1405, Un camí ve per la dre-

ta.

Km 34,90 / 1420. Passem un pont.

Km 34,93 / 1420. Passem un pont.

Km 35,00 / 1430. Deixem un sender a la 

dreta.

Km 35,97 / 1475. Sortim a una pista que 

prenem cap a l’esquerra.

Km 36,84 / 1465. Deixem un corriol molt 

evident que baixa cap a l’esquerra.

Km 36,88 / 1466. Revolt molt marcat. 

Continuem endavant, deixant la pista que 

baixa a l’esquerra.

Km 37,00 / 1466. La pista és asfalta-

da.

Km 37,20 / 1464. Encreuament de carrers. 

Tirem per la dreta, amunt.

Km 37,63 / 1492. Refugi de la Molina.

L’itinerari en quilòmetres i amb les cotes
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El magnífic, i de vegades 
desconegut, llegat de les 
glaceres als Pirineus

Text de Pere Oller

Quan observem el relleu actual dels Pirineus, estem observant el resultat del treball que les 
glaceres han anat fent, obstinadament, durant els darrers centenars de milers d’anys. En 

aquest article intento explicar-ne els trets principals, quin és el seu origen, i quins beneficis o 
conseqüències tenen per a l’activitat humana.

Gran part de les formes que obser-
vem avui dia són degudes a l’acció 
del gel sobre el relleu. Els Pirineus 

van començar a formar-se fa uns 60 mili-
ons d’anys, en el que s’anomena l’Orogènia 
Alpina, com a resultat de l’aproximació de 
les plaques Ibèrica i Europea. Això inicià 
un procés d’aixecament, encavalcament 

i plegament de roques molt antigues, les 
unes sobre les altres. Aquest procés durà 
fins fa uns 25 milions d’anys, i a partir 
d’aleshores va ser l’erosió la que agafà el re-
lleu en el modelat de la serralada. Al llarg 
del Plistocè (període geològic comprès en-
tre fa 1,8 milions i 10.000 anys), van pren-
dre especial protagonisme les diferents 

glaciacions que es van anar succeint, se-
parades per intervals de clima més càlid, 
anomenats interglacials.El darrer màxim 
glacial (màxima extensió de les glaceres) 
es va produir fa 40.000 anys, tot i que pos-
teriorment encara hi va haver episodis en 
què el gel va avançar.
Les glaceres, llengües de gel que es formen 

Figura 7. Roques amoltonades prop del Port de Tavascan (Pallars Sobirà)
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quan l’acumulació de neu supera a l’ablació (pèrdua de gel per fusió i 
sublimació, principalment), actuen com a cintes transportadores dels 
materials que cauen dels vessants de les muntanyes, i dels materials que 
erosionen gratant el terreny, a la base. Els transporten cap endavant, 
acumulant-los al front i als laterals, formant les conegudes morenes, 
o tills (terme anglès que s’utilitza per a designar els diferents tipus de 
dipòsits sedimentaris d’origen glacial). Quan les glaceres es retiren, dei-
xen al descobert la feina feta durant milers d’anys (Figura 1).
Durant la darrera glaciació, fa uns 40.000 anys, hi havia tant gel, que a 
certes zones dels Pirineus, com al massís del parc d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, només sobreeixien els cims més alts. De les zones 
més elevades, zones d’acumulació, en sortien rius de gel –glaceres- que 
davallaven per les valls, lentament, recorrent llargues distàncies. La que 
s’ha documentat com a més llarga, és la de la Garona, al vessant nord 
dels Pirineus, amb 70 km. Al vessant sud, la glacera més llarga és la de 
la Pallaresa, que va arribar a tenir 52 km de longitud, arribant fins on hi 
ha actualment el poble de Rialp. A Esterri d’Àneu, s’hi unien les glaceres 
que venien de la Bonaigua, del riu del  Tinter (Son del Pi), d’Isil i d’Unar-
re, acumulant-se, en el punt d’unió d’aquestes glaceres (pla d’Esterri, o 
de Santa Maria), fins a 1000 m de gruix de gel. Tal acumulació de gel va 
excavar un gran clot de fins a 400 m de profunditat. Quan la glacera es 
va retirar, en aquesta zona s’hi va formar un gran estany, que poc a poc 
es va anar omplint de sediments dels rius provinents de les valls sobre-
jacents, fins desaparèixer i quedar la plana actual, característica de la 
vall d’Àneu. Per tant, tant als Pirineus com als Alps, quan s’observa una 
vall amb el fons sobtadament pla, és probable que sigui degut a l’exis-
tència prèvia d’un estany d’origen glacial, com en aquest cas. Però no 
només es van formar estanys al fons de les valls, se’n van formar molts 
més, especialment a les zones de capçalera, encara existents avui dia. 
L’origen de tots aquests estanys es deu a la sobreexcavació de la glacera 
per l’existència d’un obstacle anomenat llindar rocós, que fa de topall, i 
l’obliga a sobreexcavar al seu darrera, creant un clot, que en retirar-se la 
glacera, s’omple d’aigua. L’estructura dels estanys, disposats a diferents 
altituds i concentrats en zones relativament properes, va propiciar el 
desenvolupamentd’obres d’enginyeria impressionants, des de principis 
del segle XX, per aprofitar els desnivells i l’aigua per generar energia. 

Figura1. Esquema de com les glaceres han modelat el relleu 
durant milers d’anys (superior), i el resultat obtingut un cop 

es retira el gel (inferior). Font: Martínez, A. (2010)

Glacera d’Aletsch al Valais, als Alps Bernesos. És la glacera més gran de Suïssa, amb 23 quilòmetres de longitud. Ens podem 
imaginar com era la de la Pallaresa, tot i que era el doble de llarga. S’observen molt bé les morenes laterals i centrals, fruit de 

la unió de diferents glaceres.
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Un exemple és el cas de la central hidro-
elèctrica de Cabdella, que produeix ener-
gia a partir de la derivació d’aigües de 28 
estanys situats entre els 2.000 i els 2.500 
m d’altitud, a la capçalera de la Vall Fosca. 
I hi ha molts altres exemples als Pirineus 
(Tavascan, Arties, Llauset, etc).
Les glaceres van erosionar fortament les 
valls, deixant la típica forma en U, com als 
fiords noruecs. Això deixà uns vessants 
molt drets a costat i costat de la vall. A les 
zones de capçalera, les formes caracterís-
tiques són els circs, pics (horns a Suïssa) 
i crestes. En retirar-se, els vessants de les 
valls van descomprimir-se i relaxar-se i, 
amb l’escalfament associat al desgel, va 
començar a fondre el permafrost, el sòl 
gelat, com està passant actualment a les 
zones elevades dels Alps. Això feu que els 
vessants perdessin estabilitat i s’hi gene-
ressin nombroses esllavissades i despre-
niments de roques. Per exemple, l’estany 
de Llebreta a la vall de Sant Nicolau, no és 
un estany glacial, és un estany que es va 
formar per l’obstrucció de la vall a causa 
d’una esllavissada. I com aquest, se’n van 
formar molts d’altres. Això va passar fa 
uns quants milers d’anys, però molts dels 
processos que es produeixen actualment 
encara tenen un origen derivat de l’herèn-
cia glacial. N’és un exemple el desaparegut 
estany que es va formar fa uns500 anys a la 
vall de la Bonaigua, l’anomenat Estany de 
Senyora, avui en dia omplert de sediment. 
Ho són també els despreniments que es 
produeixen amb certa freqüència, fruit 
de la verticalitat dels vessants rocosos de 
les valls. En tots aquests fenòmens l’aigua 
hi té un paper clau, tant en quantitat, ja 
que als Pirineus el règim de precipitació 
és important, afeblint la cohesió del ter-
reny, com per l’efecte dels canvis d’estat 
aigua-gel, que provoquen el trencament de 
la roca a causa de la dilatació i contracció 
(procés anomenat gelivació o gelifracció).
Unes altres morfologies molt importants 
que van generar les glaceres són els dipò-
sits de sediments glacials, o tills. Aquests 
dipòsits poden tenir diferent origen i ca-
racterístiques. Els més coneguts són les 
morenes. Estan formades principalment 
per sorres, entre les quals hi ha blocs de 
mides variades però que arriben fins a ser 
d’ordre mètric. En podem observar de molt 
boniques arreu del Pirineu, especialment 
les morenes de circ, de les darreres pul-
sacions glacials, com les del Clot de Font-
seca, al vessant est del Puig de Dòrria, al 
Ripollès (Figura 3). Però com a exemple in-

teressant i ben preservat del darrer màxim 
glacial, hi ha la de Senegüé (Sabiñánigo, 
comarca de l’Alto Gállego), morena frontal 
de la glacera del Gállego, que va arribar a 
tenir 41 quilòmetres de longitud. És també 
un bon exemple, el cordó morènic lateral 
de la vall de Fontfreda, a la boca nord del 
túnel de Vielha (Val d’Aran). Les morenes 
són dipòsits de material amuntegat,en 
acumulacions de fort pendent, de baixa 
cohesió, fàcilment erosionables i de bai-
xa estabilitat (Figura 4). Les glaceres van 
dipositar aquests materials una mica per 
tot arreu: des del fons de les valls i fins als 
vessants, en zones elevades. Això fa que, 
per una banda, els dipòsits del fons de les 

valls siguin fàcilment erosionables en cas 
de crescudes dels rius i barrancs, com es 
va poder observar durant les riuades del 
2013, a la vall d’Aran. Per altra banda, els 
dipòsits situats als vessants, es mantenien 
estables gràcies a que hi havia la glace-
ra, però en desaparèixer, van quedar en 
exposats. Amb el temps, la vegetació ha 
anat colonitzant aquests dipòsits, fent-los 
passar més desapercebuts, però si s’ines-
tabilitzen, poden ser l’origen de fenòmens 
perillosos com són els anomenats corrents 
d’arrossegalls. Això passa quan el terreny 
rep una aportació continuada o sobtada 
d’aigua (una tempesta d’estiu, per exem-
ple). La pressió de l’aigua fa disminuir de 

El magnífic, i de vegades desconegut, llegat de les glaaceres als Pirineus

Figura 3. Morenes de circ del Clot de Fontseca, al vessant est del Puig de Dòrria

Figura 4. Morena recent al peu del Mont Thabor, Alps de la Savoia
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forma sobtada la cohesió dels materials 
fent-los davallar vessant avall a gran velo-
citat. Són corrents amb gran quantitat de 
sediments, molt ràpids, amb un alt poder 
destructiu. Dos zones molt actives i molt 
properes entre elles són els barrancs de 
Basco, a Erill la Vall (Figura 5), i el barranc 
de Runada, a Senet, a l’Alta Ribagorça, dos 
tills generadors de corrents d’arrossegalls 
freqüents. Tanmateix, aquest procés el tro-
bem a nombrosos barrancs dels Pirineus.
Un trist exemple n’és l’esdeveniment que 
el 7 d’agost de 1996 va destruir el càmping 
Las Nieves, a Biescas, matant 86 persones i 
deixant-ne quasi 200 de ferides. En aquest 
cas, però, els sediments involucrats en 
l’avinguda no eren d’origen glacial.
Unes formes més simpàtiques, relacio-
nades amb les morenes, però que poden 
tenir altres orígens, són les xemeneies de 
fades (els francesos les anomenen Dames 
coiffées). Es formen gràcies a l’efecte pro-
tector que tenen els blocs morènics, sobre 
el sediment més fi i més fàcilment erosi-
onable que tenen per sota. El bloc actua 
com a tap i evita l’erosió del sediment que 
té a sota, quedant un edifici molt vertical 
i esvelt, talment com una xemeneia o una 
senyora amb barret. Als Pirineus no se’n 
veuen massa, però sí que se n’observen 
amb freqüència als Alps (Figura 6).
Altres formes glacials habituals són les ro-
ques amoltonades i els blocs erràtics. Les 
roques amoltonades són roques del subs-
trat, dures, com per exemple els granitoi-
des (terme que inclou els diferents tipus 
de granits), que el pas de les glaceres van 
polir, deixant-les ben llises i amb forma 
de llom arrodonit i amb estries. Els geo-
morfòlegs francesos les van batejar amb 
el nom de roques amoltonades perquè se-
gons aquests, semblen moltons ajaguts als 
prats (Figura 7). A mi em recorda més el 
llom de balenes. Coneixent bé les formes, 
es pot interpretar la direcció del flux de la 
glacera. Aquesta capacitat de polir la roca 
va deixar vessants molt verticals i llisos 
als laterals de les valls. Algunes d’aquestes 
zones, actualment, són zones d’escalada. 
Es caracteritzen per ser molt llises, amb 
poques preses i de gran dificultat, com per 
exemple les zones d’escalada de Cavallers, 
a la vall de Boí.
Els blocs erràtics són blocs individuals, 
sovint de mida mètrica, transportats per 
la glacera i dipositats sobre el terreny un 
cop aquesta desapareix. Destaquen perquè 
tenen una litologia (composició) diferent 
amb la de les roques sobre les que reposen, 

ja que podien haver estat transportades de 
molt lluny. Molt sovint són granítics, i des-
taquen per les seves formes arrodonides 
i pel seu color clar. Al Pirineu se’ls ano-
mena de diferent manera. Per exemple, 
al Pallars, a la vall d’Àssua se’ls anomena 
pigals, i a la vall d’Àneu, molàs.
En aquest article he intentat sintetitzar 
les principals formes d’origen glacial que 
s’observen als Pirineus. És un món apas-
sionant. Per a qui estigui interessat en 
ampliar coneixements, recomano la lectu-

ra de la guia geològica del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
d’Albert Martínez, on la dinàmica glacial 
és el protagonista principal. Que gaudiu 
del paisatge glacial dels Pirineus!

Figura 5. Till d’Erill la Vall, que alimenta de sediments el barranc de Basco

Figura 6. Xemeneies de fades de Segonzano (Trentino, Alps d’Itàlia). Són boniques formes 
de material glacial formades gràcies a la protecció d’un bloc que fa de barret i evita que 

l’erosió s’endugui els materials més tous que té a sota

Bibliografia:
Martínez, A. (2010). Parque Nacio-
nal de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Guia Geológica. GuíasGeoló-
gicas de Parques Nacionales. 215 pp.
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Primera expedició 
científica al Montseny

Text i Fotografies d’Oscar Farrerons

El 26 de novembre de 1876 Josep Fiter Ingles, Pau Gibert, Eudald Canivell, Romà 
Arnet, Marçal Ambrós, i Ricard Padrós, funden l’“Associació Catalanista d’Excursions 

Científiques”. Tres anys més tard, el secretari de l’associació, Antoni Massó, impulsarà la 
primera expedició que podem qualificar de “científica” al Montseny. 

La Revolució de Setembre de 1868, 
anomenada la Gloriosa, suposà el 
destronament i exili de la reina 

Isabell II i l’inici d’un període democrà-
tic, primer en forma de monarquia par-
lamentària, sota el regnat d’Amadeu I de 
Savoia i, posteriorment, amb la Primera 
República Espanyola. Al 1870 la societat 
catalana volia aprofitar aquest moment 
per recuperar drets polítics, i en part per 
això, joves universitaris van fundar al 
febrer d’aquell any “La Jove Catalunya”, 
primera entitat catalanista que tenia tres 
seccions: lletres, ciències i arts. Pretenien 

estudiar els vestigis històrics que havien 
conformat el país, utilitzant la llengua 
catalana com a eina de futur. Es portaren 
a terme excursions arreu del país, amb 
finalitats culturals i científiques, però les 
diferències entre els socis van acabar pro-
vocant la dissolució de l’entitat al 1875. 
Abans, al 1872, s’havia creat la “Societat 
X” amb propòsits similars a “La Jove Ca-
talunya”, que procuraren un renaixement 
de Catalunya. El 26 de novembre de 1876 
Josep Fiter Ingles, Pau Gibert, Eudald Ca-
nivell, Romà Arnet, Marçal Ambrós, i Ri-
card Padrós, que havien estat membres de 

la “Societat X”, van fundar l’“Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques” 
on s’integraren ràpidament molts exsocis 
de “La Jove Catalunya”. La nova entitat 
promou conferències i homenatges a per-
sonatges històrics catalans. En opinió de 
la Dra. Carola Duran, experta en cultura 
catalana del segle XIX, “l’excursionisme 
amb finalitats culturals i seguint les di-
rectrius positivistes era un fet habitual 
entre els associats a l’entitat”.
En aquest entorn de renaixença cultural, 
basada en part en el coneixement 
intel·lectual del país, té lloc la primera 

Turó de l’Home i les Agudes des del Matagalls, una fotografia presa en direcció a com ho narra Massó
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expedició que podem qualificar de 
“científica” al Montseny al setembre de 
1879. Artur Osona havia publicat poc 
abans la primigènia guia “Excursió 
a la montanya del Monseny per un 
propietari de la vila de Breda”. 
L’excursió de 1879 era comandada per 
Antoni Massó, secretari de la secció 
topogràfica pintoresca de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques, i 
també hi participaven Artur Osona, Cèsar 
August Torras, Carles Garcia Vilamalla 
i dos amics més que no pertanyien a 
l’associació. L’expedició pretenia establir 
les altituds dels principals indrets i 
cims, carregada d’estris topogràfics i 
fotogràfics per fer les primeres mesures 
altimètriques i fotografies del Montseny.
Antoni Massó va escriure un article de 
l’excursió que es va publicar al volum IX, 
número 8, de la revista “La Renaixensa” 
amb data 31 d’octubre de 1879. En aquest 
escrit Massó explica que el treball havia 
estat llegit a l’Associació per ell en nom 
dels expedicionaris “per la predilecció 
que sento envers las bellesas y accidents 
naturals de la nostra terra”.
Comença l’article narrant el viatge en 
tren fins a Breda, on visiten el claustre del 
monestir de Sant Salvador, acompanyats 
pels delegats de l’associació Clarà i Vergès. 
Antoni Massó conta que no lloguen 
matxos perquè enderreririen el temps, 
però sembla ser que la qüestió  eren les 8 
pessetes per dia que costaven els animals; 

calia sumar el cost dels portadors i guies. 
A Breda consignen una altitud de 150 m.
Aquella mateixa tarda surten de Breda 
pel camí del nord-oest, seguint la riera, 
i deixant sempre a la dreta el castell de 
Montsoriu, del que Massó explica “abans 
guayta amenassador de l’encontrada y 
are inofensiu fantasma qu’esporugueix 
a la gent sensilla dels entorns”. Passen 
per davant de la torre defensiva d’en Pega, 

aleshores unes ruïnes en estat deplorable, 
que avui podem visitar en estat avançat 
de restauració. Després arriben a Can 
Roig, on mesuren una altitud de 350 m. 
Ja al terme de Riells, pel camí “cubreixen 
allí las atapahidas ombras dels 
espesíssims fullatjes las socas sapadas, 
tortas y abigarradas de las alzinas” 
i comencen a albirar de lluny el pic de 
Morou. Descansen a una font propera a 
Can Berenguer, que denominen font d’en 
Jaume, i que potser podria ser l’actual 
font de Can Berenguer, annexa a aquesta 
masia situada al peu de l’antic camí de 
Riells a Gualba. Més amunt arriben al 
Pla de Saba, on l’Artur Osona, que era el 
responsable científic de fer les mesures 
altimètriques, acredita 620 m d’altitud. 
Aquest pla es definit com “un descans 
en la interminable y penosa pujada 
qu’enmena á la Vall de Santa Fé”. 
Com que estan molt assedegats demanen 
aigua a Can Pla de Saba “que se’ns 
oferí fresquíssima per una aixerida 
noya casada de poch y un vellet, son 
sogre, que vestía encare un dels trajos 
característichs de Catalunya: amples 
calsas de vellut blau cel en forma de 
campana, arribant la cintura fins á 
dessota l’aixella, cos de camisa ab coll 
alt y molt ample, ahont amagava mitja 
cara y barretina vermella”. Amb esforç 
arriben a la font de Cors, avui perduda 
per nosaltres, i una mica més amunt a Sant Miquel de Barretons, avui en estat deplorable, molt pitjor que al segle XIX

L’actual observatori de Turó de l’Home, pel qual tan va lluitar Artur Osona, i que no 
va veure en vida seva
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coll de l’Alzinella (1.100 m) entrada a la 
vall de Santa Fe. Cal tenir en compte que 
aleshores no existia l’actual embassament 
de Santa Fe, que fou construït entre 1917 
i 1933, i que amb la seva presa de 19 m 
d’alçada 14 m de base i 170 m de llargada 
ha distorsionat en part la visió històrica 
que Massó narra al 1879.
Malgrat la boira que troben, Massó de-
fineix l’entrant a la vall de Santa Fe com 
“lo més deliciós i pintorech del Mont-
seny” on destaca els seus “prats de verdor 
eterna, extensos en suaus pendents á 
cada banda d’un platejat torrent”. Mit-
ja hora de camí més i arriben a la petita 
església de Santa Fe (1.180 m), de la qual 
avui sabem que apareix per primer cop 
documentada l’any 1231 en el testament 
de Pere Santaeugènia. Tenen temps d’anar 
a una fresca font “ab quina aygua’ns re-
galárem una bona estona”, de la que no 
dona nom i sols dius que està a pocs pas-
sos de l’església. Podria ser l’actual font 
del Cirerer, o més possiblement la font del 
Frare, que ja existia abans de l’actual con-
figuració arquitectònica de reminiscènci-
es modernistes. Els expedicionaris sopen 
a la casa de l’ermità, perquè les obres al 
santuari encara estaven molt endarreri-
des. Van a dormir aviat, cansats per l’es-
forç de l’ascensió, però per la nit devia 
passar alguna cosa que no sabem i Massó 
no relata “passaré per alt los esdeveni-
ments d’aquella nit gens interessants, 
més ab quina relació’s podrían omplir 
bon número de quartillas d’interés 
cómich-dramátich....”
Els nostres protagonistes es lleven encara 
de nit, i preveient la jornada esgotadora, 
decideixen no fer l’ascens al Turó de 
l’Home pel camí del coll de Santa Helena, 
sinó fer drecera i accedir directament al 
coll de Montllobar (1.500 m) i, arribats 
aquí, planejant una mica fins a “coll de 
l’Ayre” (1.560 m), suposo que l’actual coll 
del Vent. Seguint les ondulacions de la 
carena arriben al turó Gros, que mesuren 
en 1.810 m. d’altitud. Després Massó 
descriu que trepitgen “coll sas Bassas” i 
finalment al Turó de l’Home. És evident 
que el nostre cicerone s’equivoca perquè 
coll Sesbasses ho trobaran després, quan 
iniciïn la carena en direcció les Agudes, 
potser l’Antoni Massó es referia a Puig 
Sesolles.
Massó explica que el veritable nom del 
pic culminant del Montseny és Turó 
de l’Home Mort però que s’ha eliminat 
aquesta darrera paraula “en gracia a la 

brevetat y potser també per repugnacia”. 
Artur Osona consigna l’altitud en 1.910 m, 
més que l’avui oficial de 1.706 m, i és que 
aleshores els instruments de mesura no 
eren tant precisos com els actuals. Totes 
les altituds mesurades en aquesta primera 
excursió científica (i que he reproduït 
entre parèntesi en aquest article) estan 
per sobre de les actualment acceptades. 
Massó, opinant sobre la polèmica de 
l’època sobre quin era el turó culminant 
del Montseny,  creu que el Turó de l’Home 
és el cim més alt, tot i que “és lo que 
ménos domina y son preferibles, en 
mon concepte, los panoramas de las 
Agudas y del Matagalls”. Tot i això, el 
dia de l’excursió la boira els priva de cap 
vista. 
Iniciada la carena per accedir a les Agudes, 
un dels companys ha d’abandonar i 
baixar cap a Sant Marçal acompanyat 
per un dels guies, i una mica més enllà 
també abandona Osona per rodament 
de cap i un altre guia l’acompanya de 
baixada pel camí de la font de Briançó. La 
resta d’expedicionaris prossegueix cap a 
les Agudes que “ab son aspecte selvatje 
nos atreyan y fascinaven”. Però abans 
d’arribar al cim queden espantats per 
dos homes que estan amagats darrera les 

pedres amb els seus fusells, però després 
descobreixen que no tenen res a patir 
perquè es tracta de dos caçadors en una 
batuda contra els llops, per acabar  “ab 
aquestes bestiotas” que tant estralls 
causen al Montseny. Arribats a les Agudes, 
el substitut en la tasca científica d’Osona 
pren l’altitud en 1.905 m però la boira els 
impedeix de veure el panorama que Massó 
escriu “es allí grandiós y bellíssim”. Les 
Agudes “son d’una configuració selvatje 
en grau superlatiu; anguloses, de colors 
abigarrats, arrestelladas en desordre 
caprotxós, penjadas y abocadas unas 
sobre un abisme espantós, extenentse 
altras en forma de cresteria per una 
serra accidentada y tortuosa”; una 
descripció de les Agudes que si l’adaptem 
a l’ortografia lingüística actual podria 
ser plenament vàlida, sobretot quan 
acaba dient que “més que posats en lo 
cim d’una montanya, vos sembla estar 
penjants del firmament”. 
Les expedicionaris baixen a Sant Marçal 
acompanyats per un dels caçadors 
per una drecera “ fentnos precipitar 
perpendicularment per un camí, no 
de cabras, sinó de feras”. Al santuari es 
retroben amb els seus companys, però 
queden decepcionats de les lamentables 

Joves universitaris van fundar al febrer de 1870 “La Jove 
Catalunya”, primera entitat catalanista que tenia tres 
seccions: lletres, ciències i arts

Santuari de Sant Segimon, temps enrere un dels de més predicació de Catalunya

Primera expedició científica al Montseny
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condicions i la impossibilitat de fer un 
bon àpat, i es van haver de conformar 
amb “un llodrigó que havíem comprat 
als caçadors” i les poques provisions que 
els quedaven. Tampoc no els plau la visita 
al temple “qu’está plé d’objectes del culte 
en sa major part xavacans y ridículs”.
Ràpidament emprengueren l’ascensió al 
Matagalls, primer passant pel coll i la creu 
de Sant Marçal “damunt d’una llosa de 
pedra (....) hont se fa la partió de las 

ayguas. Es la divisoria dels bisbats de 
Barcelona, de Girona y de Vich”, l’actu-
al taula dels Tres Bisbes. En el camí d’as-
censió el primer punt ressenyat és el coll 
del Parany (1.460 m) destacant els faigs 
gegantins que es troben al lloc. 
I arriben a coll Sesportadores (1.550 m) on 
“en lo fons, per entre’l brancatge potent 
dels faigs y dels abets, se veu la població 
de Viladrau, de la més pintoresca pers-
pectiva”. Aquí Massó es queixa de “la 
destrucció que s’apoderá dels propieta-
ris dels pomposos boscos del Montseny” 
per les tales indiscriminades que veu fins 
arribar a coll Pregon (1.640 m), que retra-
ta “incomparable es la bellesa d’aquest 
coll, y apenas pot descriures”. 
Penetren a la fageda en direcció ponent 
fins al collet de l’Home Mort, on “la ve-
getació alta desapareix” i, tot trepitjant 
“herbes molsosas”, arriben a Matagalls, 
en el que mesuren una altitud de 1.900 m. 
Massó s’extasia al afirmar “vos dona om-
bra la gegantesca creu y la terra de Ca-
talunya vos ensenya sas montanyas, sas 
valls, sos rius, sas ciutats, vilas, pobles 
y masías”. A títol personal afirma que “es 
en mon concepte la millor vista pano-
ràmica del Montseny”. Atordits per les 
vistes, i també per la forta ventada que no 
para, inicien la baixada, que segurament 
fou per les Saleres Velles i el pla dels Gine-
bres, perquè tot i que Massó no dóna topò-
nims en aquest lloc, si que diu que baixen 
“suaument per deliciosos prats” fins que 
“poch a poch la baixada va fentse més 
aspre pera ficarse entre aspadats cin-
gles”, i acaben arribant a Sant Miquel dels 
Barretons “entremitj d’una confusió de 
puntes de roca que’lrematan y tot al 

voltant (...) s’hi veu enfonsar una tim-
ba horrorosa que cau á plom damunt 
de las teulades del antich monestir” de 
Sant Segimon. Sobre l’estat de ruïna del 
santuari assevera “trista condició de tots 
els monuments que guardan los recorts 
de nostra historia poetisats per la lle-
genda y la tradició!”.
Els expedicionaris van camí avall passant 
pel torrent i el salt de l’Oratori, i més avall 
per la Castanyeda Gran de Can Gat, on 

queden bocabadats pel “bosch grandi-
ós de castanyers gegantins y seculars”, 
un paisatge molt similar al d’avui, per 
després arribar a l’ermita de l’Erola, on 
“havíam acabat la tasca en lo mateix 
moment en que la vesprada extenía 
son vel”. Aquí s’acomiaden amb emoció 
“Adeu, Montseny! Montanya venera-
ble, que guardas tants recorts y tantes 
bellesas”. L’endemà els expedicionaris llo-
guen matxos a Viladrau per  visitar Puig-
l’agulla, Vilalleons i arribar fins a Vic, on 
prendran el tren de tornada a Barcelona.
Posteriorment a la publicació de l’article 
de l’excursió a “La Renaixensa”, al 1880 
la narració va ser reproduïda de nou al 

La pionera expedició científica al Montseny va permetre tenir 
les primeres fotografies i altituds del massís lluny de les visions 
romàntiques d’inici de segle XIX

Baixant per la Castanyeda Gran de Can Gat

volum 3 del butlletí de l’Associació Ca-
talanista d’Excursions Científiques; ara 
amb fotografies del Montseny captades 
per Massó amb la càmera que l’Associació 
havia comprat al 1879 a petició d’Heri-
bert Mariezcurrera Corrons, per il·lustrar 
l’“Àlbum pintorech i monumental de Ca-
talunya”. La reproducció de les fotografies 
és feta amb el procediment de fotogravat, 
novetat important en la rèplica d’imatges 
per mitjans mecànics.Els fotògrafs Heri-
bert Mariezcurrera, Josep Thomas, Joan 
Serra i Miquel Joaritzi eren membres de 
l’Associació Catalanista d’Excursions Ci-
entífiques, havien estat membres de “La 
Jove Catalunya” i havien fundat la “So-
ciedad Heliogràfica Española” per intro-

duir la tècnica fototípia a Catalunya. La 
pionera expedició científica al Montseny 
va permetre tenir les primeres fotografies 
i altituds del massís, lluny de les visions 
romàntiques d’inici de segle XIX, com la 
de Bonaventura Carles Aribau en la seva 
“Oda a la Pàtria”, que el positivisme im-
pregnà a les novedoses associacions ex-
cursionistes científiques arreu d’Europa. 
L’excursionisme científic es va anar con-
solidant amb el temps, amb el naixement 
del Centre Excursionista de Catalunya al 
1890, per la fusió de les dues associacions 
excursionistes catalanes, i amb la confe-
rència que Norbert Font i Sagué va impar-
tir al CEC l’any 1902.
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Ĺaresta oest de la Roca Subirana, a la comarca del Solsonès, és un itinerari 
sense masses pretensions ni dificultats, però es justament això el que busquem 

quan volem sortir amb els més menuts. El que per nosaltres pot ser una 
simple grimpada per ells pot ser una gran aventura.

Text i Fotografies d’Ismael Antequera

L’aresta oest de la Roca 
Subirana amb nens

Una gran aventura a la Roca Subirana
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Pujant a la Petite Aiguille Verte amb l’Aiguille de Chardonnet al fons
Jordi Pinto

Digitalització a partir de negatiu de color FUJI 100
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Estrenem secció amb tres fantàstiques fotografies de Francesc Cots i Jordi Pinto que combinen tres tipus de muntanya i tres estils de 
fotografia. Una ascensió alpina amb relatiu bon temps i a tot color, una nova manera d’entendre la muntanya immortalitzada amb la 
màgia de la fotografia nocturna, i una excursió clàssica congelada amb l’elegància del blanc i negre.
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Corredors nocturns a Sant Jeroni, Montserrat
Francesc Cots

ISO 1600, 30s, f/8.0, -0.3EV, 24 mm

FOTO     EXCURSIONISME
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Pujant al Noucreus
Jordi Pinto

ISO 100, 1/200s, f/9.0, 0.0EV, 60 mm

Per participar a la secció Foto Excursionisme de la revista només ens heu de fer arribar les vostres fotografies en format digital a l’adreça 
de correu electrònic fotoexcursionisme@gmail.com. Les imatges han d’estar relacionades amb els temes habituals que es tracten a la 
revista, és a dir, qualsevol tipus d’activitat o aspecte relacionats amb la muntanya i el medi natural; han de portar títol, localització, nom 
de l’autor i dades de contacte; i han de tenir una resolució de 300 dpi i 2.500 x 1.800 píxels de tamany, com a mínim. La publicació de les 
imatges es farà a criteri del consell de redacció de la revista en funció de l’espai disponible i atenent a possibles agrupacions de tipus 
temàtic, estacional o d’altres. Animeu-vos a enviar-nos les vostres millors fotografies per gaudir-ne tots plegats. Us esperem!

FOTO     EXCURSIONISME
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L’itinerari que ús proposo és 
perfecte per fer amb nens, 
aproximació curta, molt ben 

equipat, curt i en una zona de somni,que 
te tots els ingredients per fer d’un dia 
una gran aventura, solitari i amb unes 
vistes insuperables.

Aproximació en cotxe

Des de Sant Llorenç de Morunys prenem 
la carretera que puja a Coll de Jou, poc 
després de passar el poble, trobem un 
cartell indicador a l’esquerra que senyala 
la carretera del santuari de Lord, que 
seguirem. Més o menys en un quilòmetre 
passarem pel túnel del Roc Foradat, just 
després del tunel, aparcarem el vehicle.

Escalant el petit mur de III+

Progressant cap al cim
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L’aresta oest de la Roca Subirana amb nens

Aproximació a la Roca 
Subirana

Caminem uns cent metres en direcció 
al santuari i prenem la primera pista 
a l’esquerra. Cartell indicador, enllaç 
Vallonga, el Colader.

Seguim per la pista uns 20 minuts, un 
cop passats tres revolts, arribarem al 
coll on ja és ben visible la Roca Subirana. 
Anirem a buscar el principi  de l’aresta 
ben evident, per un petit bosquet 
on seguim les rastres de sender que 
aproximadament en 5 minuts ens deixa 
al peu del primer muret.

Itinerari

Comencem escalant un petit mur d’uns 
cinc metres, de 4+, aquest és el tram mes 
difícil de tot el periple. Un cop superat, 
el terreny es torna més fàcil i arribarem  
còmodament fins a un arbre que ens 
serveix per muntar reunió. La següent 
tirada continua uns metres fàcils en línia 
recta fins trobar la propera reunió de dos 
parabolts.  

Sortim de la reunió flanquejant uns 
metres per l’esquerra, passarem posant 
els peus en una feixeta i agafant-nos amb 
les mans al fil de la cresta. Un cop superat 
aquest petit tram, tornarem a agafar el fil 
de la cresta. Aquí el terreny ja es força 
aeri. Als pocs metres escalarem un mur 
de III grau, més espectacular que difícil, 
ben protegit amb 2 parabolts. Un cop 
superat ja sols ens queda continuar pel 
fil, bastant aeri, fins arribar a la reunió 
d’un parabolt. Ja sols queda arribar 
caminant al cim.

Descens

Baixem vers el nord per un sender poc 
definit però evident fins al bosquet, on 
el sender ja és més definit. El seguirem 
fins trobar-nos un petit muret que 
grimparem amb facilitat, un cop superat, 
seguirem buscant el millor pas ben 
enganxats a la paret. En pocs metres 
arribarem on hem començat l éscalada, 
d áquí ja sol cal desfer el camí de pujada 
fins al cotxe.

Contemplant les vistes desde la part 
superior



27

Excursionisme 420

FITXA TÈCNICA

Dificultat: 1 tirada IV+, 2 tirada II, 
3 tirada III. Trams aeris en tot el 
recorregut.

Equipament: parabolts

Material: 3 cintes exprés, 2 cintes 
llargues i material per muntar reunions, 
corda de 50 metres, casc. 

Material específic per nens: arnés 
perfectament adaptat al nen, depèn de 
la talla i l’edat, serà integral o normal. 
Cinta per lligar a la reunió, peus de gat 
i casc.

Tipus de roca: conglomerat discret, a 
controlar en alguns trams.

Temps d’aproximació: tenint en compte 
que anem amb nens comptar uns 30 
minuts

Temps d’escalada: 1 hora 30 minuts.

Retorn: 40 minuts.

Època aconsellable: estiu (evitant els 
dies de molta calor), tardor, primavera.

Equipada per: Lluís Parcerisa.

Punts forts de la ruta: les vistes al Puig 
de les Morreres, al pantà de la Llosa de 
Cavall, al santuari de Lord i a la Serra 
de Busa son de somni. 

Zona força solitària i tranquil·la. Molt 
ben equipada. Poca aproximació. Una 
aresta ideal per iniciació i per fer amb 
nens.

Punts febles: la roca a controlar en 
algun tram. Cim de la Roca Subirana

Croquis de la ruta
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Text i Fotografies de Násser Miguel Martínez i Família

Em dic Násser i tinc 14 anys, visc a Manresa i des dels 7 anys practico l’escalada 
però també m’agrada la muntanya en totes les seves vessants. Des que vaig pujar al 

Cervino, ara fa 4 anys, anem cada estiu amb el meu pare als Alps i passem una o 
dues setmanes escalant les seves muntanyes. L’any passat vam fer el Pizzo Bernina, 

el 4.000 més oriental dels Alps. Però avui m’agradaria explicar-vos com vam pujar el 
Mont Blanc-Monte Bianco aquest estiu. 

Espero que us agradi.

Al Mont Blanc amb el   
meu pare

Progressant per la banda francesa de l’aresta Goûter
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El març i amb la temporada d’hi-
vern arribant a la fi (teníem els es-
quí en sostre del cotxe i la carava-

na preparada per a fer una de les últimes 
sortides de skimo) ens van confinar. Un 
moment difícil per a tots els que estem 
acostumats a viure, tot el que podem, a 
les muntanyes ja sigui escalant, cami-
nant o esquiant. Se’ns va fer molt estrany 
veure’ns entre quatre parets sense poder 
gaudir d’allò que ens apassiona. De sobte 
una realitat diferent es va instaurar en les 
nostres vides. Però lluny de quedar-nos 

quiets a casa ens vam imposar uns ho-
raris per estudiar, llegir, veure sèries 
però, sobretot, per entrenar. Amb dos 
multipresas i una màquina de “escalar” 
i les escales de la comunitat, no ens vam 
ensorrar i vam dedicar moltes hores a 
no perdre aquesta forma que tant ens 
obsessiona als escaladors i als que ens 
agrada pujar muntanya amunt.
I llavors, un dia va arribar la pregunta 
del meu pare: “Nàsser si podem anar 
als Alps aquest estiu quin 4.000 t’agra-
daria fer?” No m’ho vaig pensar ni un 

moment , ja que feia mesos que ho tenia 
pensat: “El Mont Blanc”.
Al meu pare li va costar respondre perquè 
no li agradava molt la idea de pujar. Tenia 
altres preferències. Al cap d’una estona, 
després de pensar-s’ho em va respondre: 
“Val, i per quina via ho vols fer? Com sem-
pre per la via italiana la  “via del Papa”. Ha-
víem d’entrenar desde casa ja que estàvem 
confinats, després sortiríem per la Catalu-
nya Central ja que és la nostra regió sani-
tària, i després per Pirineus i Aran, vam 
planificar els entrenaments.

Via Pyterpan a la vall de Cabanes (refugi Pla de la Font)
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Catalunya Central

I per fi va arribar el dia en què ens van 
deixar sortir per la nostra regió sanitària 
i de passar a estar en un pis de 50 m² vam 
tornar a tenir camp per a córrer i comen-
çar fer totes les activitats que se’ns ocor-
reguessin per a preparar-nos per a anar 
al Montblanc. Estava en marxa. Així que 
amb la caravana pensem a fer activitats 
que combinessin tot el que ens agra-
da. A aquestes activitats les anomenem 
“WildParty” (que venia a ser el que ha-
víem vist en un reportatge de l’Alex Hon-
nold que feia algunes vegades que li deia 
“Festes del Sofriment; qualsevol cosa per 
a motivar-nos). Al Berguedà escalem i 
molt. Vam fer-hi algunes “WildPartys”: 
diverses cares del Pedraforca al dia o bi-
cicleta més escalada al preciós racó de la 
Serra d’Ensija.

Pirineu i Aran

I poc després ens instal·lem a Tremp i la 
Pobla de Segur amb la nostra caravana. 
Les possibilitats es van multiplicar fins a 
l’infinit. Així que amb les nostres bicicle-
tes i els nostres equips d’escalada prepa-
rem diverses “WildParty ś”.
La primera escapada va ser fins al Refugi 
de Mallafré per escalar a Punta Negra. 
Després fem la cresta dels Besiberris, i 
entre descansos, vies llargues i alguns 
dies d’esportiva se’ns va presentar 
l’activitat de l’estiu, sens dubte. La 
casualitat va fer que la meva mare ens 
digués de pujar un dissabte al pic del 
Pinetó 2.600 m. Per a fer-ho, cal pujar 
(per una llarga pista de terra) al Refugi 
Pla de Font i des d’allà surt la ruta. El que 
no sabíem és que coneixeríem a Tom, el 
guarda, que de seguida que li preguntem 

Glaciar Dome

Al Mont Blanc amb el meu pare

Pujada al refugi Gonella pel camí equipat de les Agulles Grises per la part italiana
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I per fi va arribar el dia en què ens van deixar sortir per la nostra regió sanitària i de passar a estar 
en un pis de 50 m² vam tornar a tenir camp per a córrer i començar fer totes les activitats que se’ns 
ocorreguessin per a preparar-nos per a anar al Mont Blanc
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La ruta del Papa a diferència de la normal per la part francesa, està menys 
transitada, és una mica més “alpina” i requereix, segons el nostre punt de vista, 
una mica més de compromís i de tècniques de progressió.

Glacera de Miage

Al Mont Blanc amb el meu pare
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que podríem escalar per allí ens va 
indicar una via que havia obert ell feia 
alguns anys, que es trobava en la vall de 
Cabanes i que es diu Pyterpan.
I dos dies més tard pujàvem amb les 
bicicletes per la pista, faríem la llarga 
aproximació, la increïble via i el fatigós 
retorn fins al refugi per a llançar-nos pis-
ta a baix. Des d’aquí una abraçada a Tom. 
Després d’aquesta activitat ens vèiem 
amb forces suficients per a anar-nos als 
Alps. Si teniu l’oportunitat visiteu aques-
ta zona els Pirineus i mengeu en el refugi 
segur que Tom us farà riure.

Monte Bianco – Mont 
Blanc

8 hores de viatge i ens presentem en 
Courmayer. El meu pare està nerviós. 
Jo tranquil. Ens instal·lem en el preciós 
càmping HOBO amb vista al massís del 
Mont-Bianco i les seves gegantines gla-
ceres.
La ruta del Papa a diferència de la normal 
per la part francesa, està menys transita-
da, és una mica més “alpina” i requereix, 
segons el nostre punt de vista, una mica 
més de compromís i de tècniques de pro-
gressió a part de ser una mica més llarga 
(amb alguns guies que vaig parlar em van 
dir que era molt més pesada, a nosaltres 
ens va semblar molt més interessant).
El meu pare i jo parlem d’utilitzar la 
mateixa tàctica que l’any passat amb el 
Pizzo Bernina. Pujar un dia fins al refugi 
de Gonella a 3.000 m. Deixar la motxilla, 
baixar i pujar l’endemà fins al cim. Però 
no va sortir així.
Comencem a caminar tard. Serien les 12 
del matí. Enfrontem el llarguíssim gla-
cial de Miage, increïble pel terreny en el 
qual ens movíem, una gran vall de caos 
de pedres (la morrena) amb les seves gla-
ceres penjants als costats, i el espolón, 
que pertany a les Agulles Grises, pel qual 
s’accedeix al refugi al lluny com si mai 
anessis a arribar a ell. Et sents minúscul 
en aquell lloc que vam poder gaudir en 
la màxima solitud perquè no hi havia cap 
cordada en el camí.

Enfrontem el llarguíssima glacera de Miage, increïble pel terreny en el qual ens 
movíem, una gran vall de caos de pedres amb les seves glaceres penjants als 
costats, i l’esperó, que pertany a les Agulles Grises



34

Fa fred, i el vent no ajuda, però comencem 
a caminar i de seguida ens veiem els pri-
mers de la fila “obrint” petjada. Avancem 
sortejant esquerdes o passant per sobre 
d’elles. És empinat el camí però tenim bon 
ritme. En el que ens sembla poca estona 
arribem a l’aresta Bionnasay i d’allà fins 
al serral del Dòme. Encara no ha comen-

çat el dia però hi ha més claredat. Per a 
la nostra sort ha deixat de bufar el vent, 
perquè tenim la part esquerra de la cara 
congelada.
Ja veiem els frontals en l’aresta dels Bos-
ses sembla que queda poc i anem avan-
çant una mica més lents. 
No ens adonem però que hem superat la 
barrera dels 4.000 metres i comença una 
mica el mal de cap, encara així continuem 
caminant. Però de sobte, poc abans d’ar-
ribar al refugi Vallot a 4.200 m, l’altitud 
ens passa factura gairebé al mateix temps 
als dos. Perdem el ritme completament. 
Anem lents i fins i tot al meu pare sembla 
que dubta. Parlem i decidim que com que 
tenim tot el temps del món per endavant 
anirem fent sense presses i segurs.
Despunta el dia i ja podem tornar a gau-
dir del paisatge. Ara ja no estem ni des de 
lluny sols. Ens hem ajuntat amb els mun-
tanyencs que pugen des de França i fins i 
tot hi ha una mica d’embús en l’aresta de 
les Bosses. Però a diferència del Cervino 
aquí hi ha espai suficient per a tots. 
A poc a poc al final complim amb l’horari 
i en 6 hores estem en el cim. Estem con-
tents. Això sí, energies al mínim, prova 
d’això són les úniques fotos que ens fem, 
que les nostres cares ho demostren. Per 
fi a Dalt del Mont Blanc Monte-Bianco a 
4.808 m.

Ja veiem el refugi i la glacera del Dome 
amb els seus grandiosos seracs i per qual 
l’endemà haurem de travessar-los més 
amunt per a accedir al pitó dels Italians 
i seguir cap al cim.
I aquí és quan tot canvia. El que ens sem-
blava que anava a ser una llarga camina-
da de moltes hores, se’ns passa volant i 
arribem al refugi en poc més de 4 hores. 
Just per al sopar. Ens plantegen en refu-
gi quedar-nos a dormir i sortir amb les 
cordades que són allí descansant. Lluny 
d’una aglomeració en el refugi només 
pernocten unes 20 persones. El que ens 
fa riure és que el sopar es a les 18h i el 
esmorçar a les 24h. “Què fem?” ens pre-
guntem. No hem aclimatat i no teníem 
previst pujar tan ràpid. Finalment ens 
decidim quedar-nos a dormir (4 hores 
de somni) i emprendre el camí amb els 
altres. No ens fa molta gràcia perquè ens 
perdrem totes la vistes que havíem vist 
de dia, però d’aquesta manera anirem 
acompanyats.

Cim

Sona el despertador, hem dormit com un 
tronc i en res estem equipats per a sor-
tir. Anem amb una motxilla petita en la 
qual introduïm tot el necessari per a abri-
gar-nos i hidratar-nos. Menys pes ens fa 
anar més ràpid. Nit tancada i molt vent. 
A la nit havia pedregat i tot està ple de 
boletes de gel.

El cim del Mont Blanc per la part francesa

Fotografia al cim amb molt de fred i vent

Al Mont Blanc amb el meu pare
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Descens

Iniciem el descens i se’ns ocorre que en 
comptes de baixar per la mateixa ruta bai-
xaríem per França, així veurem els “dos” 
vessants (Itàlia-França) i el famosíssim 
refugi de Gouter i la també molt famosa 
“Pista de bitlles”. Seguim encordats fins 
a arribar a la llarga “ferrata” de l’aresta 
Rognes i en aquest moment al·lucinem. A 
partir d’allí no hi ha neu en tota la ruta. 
Increïble, estem a 3.700m. i l’única cosa 
que veiem fins al final de la ruta és una 
mar de pedres. Baixant, gaudint, i sentint 
els despreniments de pista de bitlles.
I arribem a la famosa pista de bitlles. Ens 
preparem travessar. Havíem llegit que 
eren 30 metres, però ens semblen alguns 
més. Així que deixem que caigui un des-
preniment, i just quan s’acaba arrenquem 
a córrer. Sabem que han estudiat el com-
portament dels despreniments i aquests 

ocorren entre 5-10 minuts, però l’única 
cosa que és impredictible és la intensi-
tat. Així que correm i travessem i tires 
la vista enrere i per fi has viscut i passat 
per un lloc que tant havíem imaginat.
Les dificultats s’acaben realment, ara 
toca caminar fins a arribar al tren cre-
mallera a 2300. Telefèric, Houches, au-
tobús, i Chamonix. Són les 12 del mig-
dia, i podem dir que fa 24h comencem a 
pujar al Mont Blanc Muntanya-Bianco i 
ara en la seguretat d’una terrassa i repo-
sant forces menjant una pizza, podem 
dir que: hem aconseguit fer cim al sos-
tre dels Alps.
Ja per acabar vull donar les gràcies a 
totes les persones que em recolzen i 
entenen la meva manera d’entendre 
la muntanya. A la meva mare, la meva 
germana, el pare i també els meus refe-

rents de casa: el Roger Cararach, el Marc 
Toralles, el Bru, el Jordi Mons, el Ferran 
Latorre. Gràcies a tots plegats ens veiem 
a la propera.

Si voleu veure el petit video que vem fer 
podeu visitar el meu Instagram:
https://www.instagram.com/nasser_
alpinism/?hl=es

Col du Dome
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Tot i no saber si aquesta secció és gaire 
llegida, de tant en tant convé tornar 
a insistir en la correcció d’errors que 
acostumen a repetir-se en els textos dels 
articles.

Per tant ens hem de fixar en aquestes 
pautes:

•	 Les	 quantitats	 porten	 punt.	 Per	 ex.:	

3.200m. Mentre que els anys no. Ex: Any 
2020.

•	 No	 posarem	 doncs quan hi podem 
posar ja que, perquè. Ex: No va venir 
perquè no es trobava bé. Doncs és 
sinònim de per tant.

•	 Sempre	 posarem	 fins a i cap a. Ex: 
Pujarem fins a arribar al cim. Anirem 
cap al darrere de la casa.

•	Diferència	entre	per a i per. Ex: Ho he 
comprat per al Jordi. El dibuix està fet 
per l’Enric. 

•	Quan	abreviem	els	ordinals	només	hem	

de posar l’última lletra. Ex: 5è 1a.

•	En	un	llistat	només	que	hi	hagi	un	verb	

hem de posar totes les frases amb un 
punt final. Però en els peus de foto no s’hi 
posa punt final.

•	 Cal	 que	 hi	 hagi	 coherència	 amb	 els	

verbs del text. Ex: Si comencen l’escrit 

en present cal continuar tot el text en 
present.

•	Hem	de	dir:	El	vessant i el pendent, 
en masculí.

•	Tampoc	escriurem	no massa, sinó no 
gaire.

Valdria la pena, doncs, que ens fixéssim 
una mica en aquests errors molt repetits.

ERRORS ORTOGRÀFICS

C
o

n
c

e
p

c
ió

 A
rn

a
u

celebreu 

les festes 
amb el cava 

de la UEC 

Ampolla sola: 7 €

Caixa 6 ampolles: 40 € 

*A totes les seus de la Unió Excursionista de Catalunya

Unió Excursionista de Catalunya

Cava

etiq
ueta

t 

per 
la 

UEC
!
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SMS DE  

Baladre

Ludwig Gramminger, tirant cables

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

Al llibre Els conqueridors 
de l’inútil Lionel Terray 
narra que el 6 d’agost 

de 1957, estant a Grindelwald, 
s’adonà que quatre escaladors 
feien la paret nord de l’Eiger. 
Donat que progressaven molt 
a poc a poc i les previsions me-
teorològiques eren dolentes, 
pensà que es retirarien. Poc 
s’imaginava Terray que cinc 
dies després pujaria l’Eiger per 
la via normal, junt amb una 
trentena llarga d’alpinistes de 
primera línia i de diferents naci-
onalitats, per intentar salvar els 
quatre escaladors. Dins l’equip 
de rescat hi havia el suís Robert 
Seiler, que havia fet la cinquena 
de la nord de l’Eiger, els italians Riccar-
do Cassin i Carlo Mauri; així com alguns 
dels més grans especialistes en rescats de 
muntanya del moment, com el polonès 
Jerzy Hajdukiewicz, el suís Erich Friedli, 
que inventà el primer cargol de gel, i l’ale-
many Ludwig Gramminger, sens dubte 
el més experimentat de tots. Liderats per 
Friedli i Gramminger se seguí una es-

tratègia, bastant habitual a l’època, que 
consistia a baixar un alpinista mitjançant 
un cable d’acer que anava enrotllat a un 
cabrestant. Quan el rescatador trobava 
el ferit se’l carregava a l’esquena amb un 
talabard especial i finalment se’ls pujava. 
L’agost de 1957 només s’aconseguí salvar 
Claudio Corti. Per això calgué baixar 
Alfred Hellepart, un fornit col·laborador 
de Gramminger, 360 metres per la paret 

nord de l’Eiger. Ludwig “Wig-
gerl” Gramminger (Munic, 
1906-1997) fou un alpinista i 
pioner dels rescats de munta-
nya. Excel·lent escalador, entre 
finals de 1920 i principi dels 
1930, fou company habitual 
d’escalada d’Anderl Heckmair, 
que l’any 1938 va fer la prime-
ra a la nord de l’Eiger. L’any 
1925 s’incorporà a la Bergwac-
ht Bayern (servei de rescat de 
muntanya adscrit a la Creu 
Roja bavaresa), on participà en 
més d’un miler de salvaments, 
sobretot als Alps Bavaresos. A 
part d’ajudar a organitzar el 
servei de rescat que llavors es 
trobava a les beceroles, desen-

volupà i millorà diferents ginys, com el 
cabrestant, el cable d’acer o un trineu per 
transportar ferits (conegut com a akja). 
Fins i tot inventà el seient de Gramminger, 
un talabard que servia per traslladar ferits 
i que es carregava a l’esquena del rescata-
dor. Explicà les seves vivències i coneixe-
ments al llibre Das gerettete Leben. Un 
carrer de la ciutat de Munic ens el recorda.

Atractiu com pocs, aquest arbust 
mediterrani de vistoses flors és 
una planta ornamental de jardí 

molt popular tal vegada que molt verino-
sa. El baladre o llorer rosa és un arbust 
sempre verd, que pot arribar fins als 4 m 
d’altura. La tija és llenyosa amb l’escor-
ça llisa. Presenta moltes branques rectes 
i flexibles cobertes de fulles i coronades 
per vistosos ramells de flors. Les fulles 
són de color verd intens, coriàcies, llar-
gues, lanceolades, amb un nervi central 
molt marcat i  amb el pecíol curt.
Floreix de maig a setembre amb nombro-
ses i vistoses flors. Són  grosses i oloroses 
de color rosa intens o bé vermellós o bé 

Família: Apocinàcies  Espècie: Nerium oleander

blanc amb cinc pètals grans i alguns lò-
buls addicionals. Creix a les terres litorals 
més càlides de la regió mediterrània, co-
lonitzant les lleres de les rambles, basses, 
canals, fonts, séquies i torrents eixuts. A 
Catalunya la trobarem de forma espontà-
nia als codolars de les rambles situ-
ades al sud del Llobregat. La podem 
trobar cultivada com a planta or-
namental en jardins, parcs urbans, 
places, carrers i a les voreres de les 
autopistes en moltes regions tem-
perades de la Terra. 
Totes les parts de la planta són ve-
rinoses a causa de la presència d’un 
glucòsid tòxic anomenat oleandri-

genina. En el passat ha estat emprat com 
a mata-rates i també s’ha usat de forma 
tòpica per combatre la sarna. Al poble de 
Balada situat al Montsià hi ha un baladre 
de grans dimensions que està catalogat 
com a arbre monumental. 

Equip de rescat bavarès de l’Eiger, l’agost de 1957. Gramminger 
i Hellepart són el tercer i el segon per la dreta. Imatge cedida 
per Hermann Huber (tercer per l’esquerra) i la Bergwacht Bayern 

(Copyright: Bergwacht Bayern/Archiv Gramminger)
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Old Man of Storr, viatge a l’Escòcia fantàstica

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

An Stòrr és una muntanya d’ori-
gen basàltic situada a l’illa esco-
cesa d’Skye, concretament a la 

península de Trotternish, uns 10 quilò-
metres al nord de Portree, capital de l’illa. 
Aquesta península allotja alguns dels pa-
ratges més bells i alhora inquietants de les 
mítiques highlands escoceses.
El cim de la muntanya d’Storr amb 719 
metres d’altura i una prominència de 674 
metres es classifica dins el grup dels gra-
hams, és a dir, aquelles muntanyes amb 
una altura compresa entre els 2.000 i els 
3.000 peus segons la nomenclatura i unitat 
de mesura locals. La morfologia de l’Storr 
es caracteritza per un vessant nord-oest 
suau de prats verds inclinats i una cara 
sud-est encinglerada i abrupte de 300 me-
tres de longitud que cau sobre el Loch Le-
athan i l’estret que separa l’illa d’Skye de 
la veïna illa de Raasay. El més caracterís-
tic del massís, però, és la zona anomenada 
The Sanctuary situada a la base de la mu-
ralla i formada per una dotzena de pina-
cles d’origen volcànic de formes diverses, 
el més característic dels quals és l’ano-
menat Old Man of Storr. Es tracta d’una 
roca d’uns 50 metres d’altura en forma de 
menhir i d’aparença inestable, visible des 
de bona part de la riba est de l’illa d’Skye, 
la qual s’ha convertit en un dels llocs més 
visitats, i malauradament massificats, de 
tot Escòcia. L’indret, sens dubte, s’ho val. 
Per accedir-hi cal agafar la ruta A855 des 
de Portree en direcció nord fins a un apar-
cament a peu de carretera després d’haver 
conduït uns 10 quilòmetres. Des d’aquest 
punt un camí s’enlaira pel marge esquer-
re de la carretera vers al Santuari on ar-
ribem després d’aproximadament un 
quilòmetre i mig de pujada sostinguda. 
Arribats aquí, diversos camins recorren 
de forma laberíntica la base de les roques 
oferint vistes espectaculars dels diferents 
monòlits, entre els quals, a més de l’Old 
Man també en destaca la Needle Rock, de 
forma més complexa, afilada i amb dues 
grans obertures. El camí principal sobre-
passa la zona del Santuari vers un collet 
proper que separa la muntanya d’Storr a 
l’esquerra d’un petit promontori (504 m) a 

la dreta, des d’on la vista sobre tot el con-
junt i l’entorn fins més enllà dels límits de 
l’illa d’Skye és impressionant. En total es 
tracta d’una excursió de 4,5 quilòmetres 
per fer en un parell d’hores com a molt, 
però que de ben segur us retindrà molta 
més estona.
Com no podia ser d’altra manera la quan-
titat de llegendes que envolten aquest 
indret de formes capricioses i impossi-
bles és important i nodreix bona part de 
l’imaginari èpic i fantàstic d’Escòcia. Les 
rondalles que s’expliquen són d’allò més 
originals: des d’un gegant avariciós que 
en morir la terra el cobrí deixant els dits 
d’una mà a fora, tot i que hi ha versions 
més pujades de to; fins a una parella de 
gegants que corrien fugint d’un dimoni i 
que en girar el cap enrere van quedar pe-
trificats; passant pels contes de fades, que 
a Escòcia no sempre es refereixen a criatu-
res adorables i bondadoses, sinó més aviat 
malèfiques i perilloses Un d’aquests con-
tes explica com les fades van ensarronar 
un home i una dona que cada dia pujaven 
a la muntanya, però en fer-se grans la 
dona ja no podia seguir l’home, les fades 
llavors prometeren a l’home que elles la 

portarien fins on ell volgués: més amunt 
van abandonar-los petrificats. La llegenda 
més romàntica i alhora trista és la que es 
remunta a l’època en la qual l’illa d’Skye 
estava habitada per follets i tota mena 
d’éssers fantàstics. Explica la relació entre 
una parella de follets i un vilatà anomenat 
O’Sheen: en certa ocasió O’Sheen salvà la 
vida d’un dels follets sense voler acceptar 
res a canvi, més endavant i en absència 
dels follets, la dona d’O’Sheen morí sob-
tadament i aquest l’acompanyà al no po-
der suportar el dolor de la pèrdua. Quan 
tornaren els follets i s’assabentaren de la 
tràgica notícia esculpiren dues pedres en 
la seva memòria.
Des d’un punt de vista muntanyenc, l’Old 
Man of Storr fou escalat per primera ve-
gada el 1955 pels britànics Don Whillans 
i James Barber. Pel que fa a l’ascensió del 
cim de l’Storr, aquest es pot aconseguir 
amb relativa facilitat des del collet al qual 
hem arribat per fer les fotografies del 
Santuari. Des d’aquí un camí en direcció 
nord-oest ens porta fins al paratge de Coi-
re Scamadal, des d’on girarem cap al sud 
per encarar la carena de la muntanya per 
la part més accesible.
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En aquest número volem parlar de conceptes relacionats amb l’orientació i la cartografia. Per 
participar al concurs cal contestar el qüestionari que podràs completar online a traves d’aquest 

enllaç (https://forms.gle/vJh7kG6z4EtoSZMS6) 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 419: 1 Tchihatcheff, 2 Frondella, 3 Schrader, 4 Bugarret, 5 Quayrat, 6 Henry Reboul, 7 1889, 8 
Russell, 9 Punta Astorg, 10 Magda Sales. El guanyador del concursionisme 419 dedicat als Tresmils del Pirineu és na Maria 
Lluïsa Forcadell Berenguer.

1. La brúixola és un instrument que serveix per a 
l’orientació geogràfica mitjançant una agulla que 
assenyala el... (15 punts)

A) Nord geogràfic    B) Pol nord    C) Nord magnètic 

2. Angle format per una direcció a determinar i una 
direcció fixa de referència (habitualment el nord) que pot 
arribar fins als 360 graus. (15 punts)

A) Rumb    B) Geodèsic    C) Azimut

3 Si estàs pujant el Cerro Tronador i vols orientar-te de 
nit amb l’ajut dels estels cal buscar... (15 punts)

A) Sirius    B) Crux Australis    C) Polaris de l’Óssa Menor 

4. El mapa conservat més antic del món consisteix en 
una tauleta de ceràmica de l’any 600aC que representa...  
(15 punt)

A) Egipte    B) Zhōngguó (Xina)    C) Babilònia

5. Se’n diu així del document destinat a representar un 
territori de superfície molt limitada elaborat considerant 
plana la Terra. (15 punts)

A) Mapa    B) Plànol    C)  Carta     

6. Les corbes de nivell dels mapes topogràfics 
representen isopletes, formades per punts d’igual 
altitud, també anomenades... (15 punts)

A) Isoclines    B) Isohipses    C) Isògones

7. Va ser l’autor del primer atles modern. (15 punts)

A) Juan de la Cosa    B) Abraham Ortelius   C) Gerardus 
Mercator

8. Google Earth ofereix mapes de la terra a partir de 
la combinació d’imatges satèl·lit, fotografies aèries 
i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). La primera 
versió de Google Earth va sorgí l’any... (15 punts)

A) 2005    B) 2012    C) 2008 

9.  El sistema Global de Navegació per Satèl·lit (GNSS) de 
la Xina s’anomena... (15 punt).

A) GLONASS    B) Compass    C) Galileo

10. Aquest topògraf va realitzar el 1922 el primer mapa 
excursionista del Cadí a escala 1:50.000.  (15 punts)

A) Leo Aegerter    B) Marcel  Chevalier    C) Franz  
Schrader

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 gener. En el proper 
número de la revista i a la pàgina web www.excursionisme.cat sortiran publicades les solucions i el nom del guanyador.

ORIENTACIÓ I CARTOGRAFIA
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Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES

De la Rabassa a les Pedrusques 2.222 m

Petit Peric 2.690 m i Mont Llaret 
2.376 m des d’Els Angles
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-Horari: 3 h.
-Desnivell: +/-225 m.
-Dificultat: circuit d’iniciació a la marxa amb raquetes, 

que podem escurçar a voluntat.
-Material: raquetes i pals. Cap possibilitat d’allaus 

(ARVA, pala i sonda innecessaris).
-Refugi: Roca de Pimés, refugi lliure ben equipat a 2.159 

m, 6 places, sense matalassos.
-Època: de desembre a març, cal mirar el butlletí de neu 

de la Rabassa.
-Cartografia: Andorra. a Esc: 1:40.000. Editorial Alpina
-Accés: passada la duana andorrana el primer poble que 

travessem és Sant Julià de Lòria, on trobem indicacions 
cap a Naturlàndia. Sortint de Sant Julià la carretera 
bifurca en dos ramals. A la dreta passa per Aubanyà i Ju-
berri i a l’esquerra puja per Aixirivall. La primera opció 
és mig quilòmetre més curta. Són 17 km de llarga pujada 
fins a l’estacionament de Naturlàndia a 2.030 m, que a 
l’hivern és l’estació d’esquí nòrdic de la Rabassa.

-Descripció: la ruta descrita és el circuit de raquetes de 
Naturlàndia ben marcat que allarguem al nostre gust 

-Horari: entre 5 h 30 min i 6 h 30 min.
-Desnivell: +/-1.100 metres acumulats en dues pujades.
-Dificultat: ruta força llarga, tècnicament el nivell d’esquí 

és mitjà ME-S2. La pujada a la cabana es complica. 
després de fortes nevades ja que la vall és força tancada.

-Material: a més del material d’esquí cal dur el material 
de seguretat (ARVA, pala i sonda).

-Refugi: la ruta passa per la cabana de la Balmenta amb 
taula, bancs i llar de foc, 6 a 8 places al terra.

-Època: descripció feta per a condicions hivernals de 
desembre a finals d’abril segons la innivació. Millor 
període març-abril.

-Cartografia: 2249ET Font-Romeu Capcir, a Esc. 1:25.000 
de l’IGN francès.

-Accés: a l’estació d’esquí de Les Angles hem de remuntar 
al seu vessant dret la carretera que s’enfila per la 
urbanització de la Serra fins al punt més alt, on el mapa 
marca una Gîte d’Étape. Podem deixar el cotxe allí 
mateix a 1.793 m seguir a mà esquerra per una carretera 
que puja la carena fins trobar un lloc on aparcar.

-Descripció: en sortir hem de prendre a mà dreta una 
pista que s’endinsa a la vall de Vallserra, dominada pel 
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pel fons de la coma en direcció 
est. L’objectiu més destacable seria 
arribar fins al pic de Fontpedrós de 
2.241 m que dista 2,7 Km del punt de 
retorn. Al cap d’un quilòmetre girem 
al sud i guanyem altura cap al serrat 
que teníem a la dreta que el mapa 
de l’Alpina anomena el Caborreu. 
En realitat anem al punt més baix 
entre dos serrats que la cartografia 
de l’ICGC anomena els serrats de la 
Mesclança a l’est i de les Pedrusques 
a l’oest. Gaudim d’una gran vista 
a la serra del 
Cadí i a la vall 
de Bescaran 
a l’Alt Urgell. 
Seguint un filat 
progressem cap a 
l’oest fins al punt 
culminant  de 
les Pedrusques 
a 2.222 m. 
Emprenem 
la baixada de 

A
n

d
o

rr
a

 /
 A

lt
 U

rg
e

ll
C

a
p

c
ir

Petit Peric 2.690 m i Mont Llaret 2.376 m des d’Els Angles

per tenir vistes cap a l’Alt Urgell. Val 
la pena demanar el mapa de pistes 
a l’estació. Seguirem l’itinerari que, 
marcat amb color lila, ressegueix 
la tanca del parc d’animals deixant 
enrere Naturlàndia. Després d’una 
primera forta pujada, en un revolt 
a la dreta, trobem la bifurcació de 
l’itinerari; recte per la carena és el 
camí de tornada. Nosaltres seguim 
a mà dreta l’ampla pista que veníem 
pujant. Al cap de poc més d’1 km 
arribem al punt més alt de la pista 
que domina l’ample coll de Pimés a 
2.140 m, uns vint metres més avall. El 
circuit marcat emprèn aquí el retorn 
cap a Naturlàndia seguint una carena. 
A l’altre costat del coll, en territori 
català, hi ha un seguit de serrats que 
prometen grans vistes a l’Alt Urgell i 
la serra del Cadí. Deixem el punt de 
retorn i baixem al coll de Pimés. Al 
cap de 400 m la pista fa un marcat gir 
a l’esquerra i s’enfila cap al pic Negre 
de Claror a 2.642 m. Continuem 

retorn al coll de Pimés. Pugem de nou 
al punt on havíem deixat l’itinerari 
i emprenem el retorn a Naturlàndia. 
Dos-cents metres enllà trobem el 
refugi lliure del Roc de Pimés a 2.159 
m. La pista segueix guanyant altura 
fins al Roc de Pimés a 2.170 m. A mà 
esquerra hi ha l’estació sísmica de la 
Rabassa. Seguim la carena boscada 
en baixada per trobar, al cap de 700 
metres, el revolt on havíem bifurcat 
a l’anada. Mig quilòmetre més enllà 
retrobem el punt de sortida.

De la Rabassa a les Pedrusques 2.222 m

massís del Puig del Pam a la dreta 
i pel conjunt del Mont Llaret i Roc 
d’Auda a l’esquerra. Deixem a l’altre 
costat de la vall el rodó estany de 
Vallserra. Al cap de 3,5 Km la pista 
s’acaba, a la cota 1.915 m (45 min). 
Seguim vall amunt sempre dintre el 
bosc. Sis-cents metres més endavant 
trobem un pla on el riu descriu suaus 
meandres. Cal sortir d’aquest pla 
enfonsat traçant una diagonal pel 
vessant esquerre de la vall ja que hi 
ha una forta graonada entre aquest 
pla i l’estany de la Balmeta a 2.047 
m. Normalment el trobarem glaçat 
i el podrem travessar per sobre. La 
sortida de l’estany és per un pendent 
costerut. Set-cents cinquanta metres 
més enllà arribem a la cabana de la 
Balmeta a 2.120 m (1 h 45 min). Un 
panell indica que entrem a l’espai 
protegit “Site classé” de Camporells. 
Estem en una mena de coll que ja 
permet veure el bicèfal Puig Peric. 
Pujarem l’esquiable Petit Peric, a la 

dreta del cim principal. L’encarem 
remuntant suaus pendents al 
principi. A l’altura de l’estany de 
l’Ànec cerquem el millor pas entre 
pins cap el peu de l’arrodonit llom 
que baixa des del Petit Peric a 
2.320 m. Per pendents sostinguts 
guanyem el seu cim a 2.690 m (3 
h 30 min). Grans vistes als estanys 
de Camporells i sobre el Capcir. 
Esquiem a plaer fins a retrobar 
la cabana de la Balmeta. Allí 
encarem al sud-est una petita 
vall que amaga dos estanyols. A 
la sortida del segon estanyol les 
clarianes dels arbres marquen 
un clar revolt a la dreta i ens 
duen a uns pendents amb 
menys arbres on guanyem 
ràpidament alçada fins la carena 
del Mont Llaret. Aquest és un 
gran pla inclinat cobert de 
petits pins que culmina lluny en 
una gran i visible creu de fusta 
a 2.376 m (5 h 30 min). Passada 

la creu esquiem fins a trobar la part 
alta de l’estació d’esquí d’Els Angles. A 
l’altura del segon teleesquí, anomenat 
Peberny iniciem el descens per pistes 
fins el punt on s’ajunten la part alta 
del telecadira de Jassetes i la base del 
de Roc d’Aude. Sortim de pistes per 
l’esquerra seguint una pista verda fins 
la via de servei de l’estació que ens 
deixarà de nou als cotxes.
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