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DE CATALUNYA
I ESQuí

UNiÓ EXCURSIONISTA
ASSOCIACiÓ CATALANA D'ALPINISME

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 5BO • Telèfon 93 454 32 47 - OBO 11 Barcelona
e-mail: unexca@terra.es

Membre de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 580

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

e-mail: uecbarcelona@mixmail.es
Internet: www.estadium.ya.com/uecbarcelona

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 933325494 _ Fax 93 331 1012
08014 Barcelona.

e-mail: uecsants@retemail.es
Internet: personaI1.iddeo.es/uecsants

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona

Internet: www.gencat.es/entitats/uechorta.htm

MATARÓ
Nou,29

Telèfon 93 796 14 30
08301 Mataró

e-mail: uecmataro@eresmas.com
Internet: www.geocites.com/uecmataro/

GRÀCIA
SantaÀgata, 30

Telèfon 932175650
08012 Barcelona

Internet: www.uecgracia.org
e-mail: uecgracia@mixmail.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49

Telèfon 93 377 94 52
08940 Cornellà de LI.

e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18

08695 Bagà

TORTOSA
Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71
43500 Tortosa

e-mail: uectortosa@yahoo.com
http: geocites.com/yosemite/gorge/4957

EL PRAT DE LLOBREGAT
Plaça Blanes, 7

Telèfon 93 379 45 99
08820 El Prat de Llobregat

VALL DEL TENES
Barcelona, 25'

Telèfon 93 841 64 50
08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es
Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,

.

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió
-Obert de nou- Pere Subirana - Tel. 616 134 771

PUIGCERCÓS _ Les Lloses
UEC d'Horta - Tel. 93 358 37 40

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 93 332 54 94

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

Refu,gis:
LA MOUNA _ (Xalet i refugi)
Joan i Júlia - Tel. 972892009

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel, 608 736714 - 93759 1234

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Assumpta i Lluís - Tel. mòbil 617 80 88 16 -

977267128

LES CLOTES _ El port de Tortosa

NORMES DE PUBLICACiÓ
Les persones que vulguin col-teborer amb el seus tre

balls o opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir
mats pels seus autors. S'hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

positiva), les quals hauran d'anar acompanyades
amb el text de peu de fotografia. La resta de mate

rial gràfic (croquis, mapes, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent
text de peu.

Terrenys d'acampada:

LUNARS DE LAIGUADORA _ Berguedà
UEC de Barcelona - Tel. 93 454 58 55

CARO _ Alfara de Carles, els Ports

Rocòdrom:

UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ I

TORTOSA

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a les
secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 580

08011 Barcelona

Correu electrònic:
AIE: excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dimecres de 5 a 7 de la

tarda al Tel. 93 454 32 47

-
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Més que una suma
d'onze entitats
n

an, a partir de les moltes peces petites d'un joc�nstrucció, obtenim per exemple un castella

una grua, la fascinació que ens corprèn està plena
ment justificada: som espectadors del naixement

d'un nou objecte! Aquest nou objecte és fet de les

peces petites del joc, però també d'allò que nosal

tres hi hem abocat: un ciment de relacions internes

que donen forma al nou objecte. Aquest és un dels

primers casos en què descobrim que la suma de les

parts no fa el tot. Cal tenir també en compte allò no

tangible: les relacions entre les parts. En informàti

ca, per exemple, la pràctica ha vingut a diferenciar

allò tangible (maquinari a hardware) d'allò intangible
(programari a software). D'exemples n'hi ha a

cabassos: els jocs de construcció, la informàtica,
els astres, l'ésser viu, la música, la llengua ...

"Com va la teva nova novel·la", preguntava algú a

un conegut seu. "Molt bé", responia optimista l'inter

pel·lat, "de moment he trobat totes les paraules al

diccionari. Ara només em cal ordenar-les".

Dit això, cal no oblidar que, un cop construïda la

nova estructura, i per tal de garantir-ne el bon fun

cionament, és necessària una feina de manteniment

de totes les parts que la composen, per abstractes a

concretes que siguin. I, si el temps ho demana,
també caldrà reconstruir-les, remodelar-les, restau

rar-les, readaptar-les ... per tornar a fer-hi, un cop així

redefinides, una feina de manteniment.

La UEC és el cas que ara ens ocupa. En la seva

estructura, que no en la seva història, juguem en

dues etapes: de primer els socis s'apleguen i de la

seva relació en surt l'entitat. De segon les entitats

s'apleguen i de la seva relació en surt la UEC.

A l'assemblea del19 de gener, celebrada allocal
de Sants, es va decidir d'adaptar la UEC a la figura
d'agrupació d'entitats esportives que preveu la

nova Llei de l'Esport. Per estudiar queda la forma

que ha de prendre l'agrupació. I a tal efecte ja hi ha

un grup de socis que hi treballa. Sigui com sigui hem

encetat, de comú acord, un procés de restauració.

A aquest procés de restauració l'haurà de seguir,
però, un treball constant de manteniment. No

podem deixar esllanguir les relacions entre les enti

tats, un cop redefinides, sense posar en perill, a

sense buidar de significat, la UEC. La unió, tingui la
forma legal que tingui, és profitosa per a tothom.

Quatre mil socis tenen més força que quatre-cents.
Sense oblidar que a més del nombre, com a valor

afegit, aportem la nostra diversitat territorial.

L'inconvenient ésque la riquesa que representa
aquesta diversitat demana a canvi una feina extra
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de manteniment. Si és cert que no es pot vertebrar

una entitat sense el compromís dels socis, també

ho és que no es pot vertebrar una agrupació d'enti

tats sense el compromís dels socis i de les entitats.

A la UEC som vora 3.500 socis. Això vol dir 3.500

vots diaris a favor de la UEC. Cada un de nosaltres

coneix la raó del seu vot, l'important és que votem i

que ho fem a favor. Però més enllà d'aquest vot

passiu favorable ens cal el vot actiu de la col-labo

ració, de la responsabilitat.

I per afavorir aquest vot actiu ens cal, més que a

d'altres entitats, comptar amb canals de comunica

ció reals i efectius, no tan sols entre els socis de

cada entitat sinó també entre les entitats i entre les

entitats i la UEC. Hem d'evitar que aquesta relació

sigui debilitada per la distància. No es pot mantenir

la UEC que tots voldríem -voluntat ratificada a la

darrera assemblea- sense la participació real de

totes les entitats que en formen part. I aquí tots hi

tenim un paper. Hem de disposar de canals àgils de

comunicació i de participació. Sense que això derivi

en un increment d'aspectes burocràtics. I sense

que això ens faci perdre de vista el nostre objectiu:
ens organitzem per compartir una activitat, l'excur

sionisme.

Des del Consell de Redacció volem treballar per
fer d'Excursionisme (tant de la rev¡ista com del but

lletl) una eina útil en tots els àmbits: en el dia a dia

de cada entitat de la UEC, en el dia a dia de la prò
pia UEC, en el dia a dia -o setmana a setmana- de

la nostra activitat excursionista. Volem donar cabu

da també a les inquietuds que ens desvetllen aque
lles situacions de què som testimonis en tant que

excursionistes que observen el país: quin ús fem del

medi al nostre país, de quina organització territorial

el dotem, quins conflictes es donen entre els usua

ris de la muntanya, els que hi viuen, els que l'esti

men, els que la venen, els que la compren ... Volem

una revista viva que surti d'una entitat viva i en per
manent dinamisme. Volem lectors inquiets i entitats

inquietes.

A l'editorial anterior parlàvem del créixer. Però per
créixer cal un ésser i això reclama una harmonia
entre les parts. Siguin la revista i el butlletí
Excursionisme un element harmonitzador. Utilitzem

les seves pàgines per exposar idees i opinions,
reclams i queixes, situacions i alternatives, errades,
encerts ... I també per compartir experiències vis

cudes a muntanya.
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Acotació a la festa de

liurament d'ensenyes d'Olesa

de Montserrat

Després de la festa de lliurament

d'ensenyes celebrada darrerament

a Olesa de Montserrat, voldria tren

car una llança a favor d'aquest

acte, que hauria de ser multitudina

ri, a si més no ple a vessar, i que

homenatja els associats que fa 50 a

25 anys que pertanyen a la UEC.

Caldria que aquest acte fos el de

més transcendència social. No s'hi

valen excuses com "no hi coneixeré

ningú", "és un acte arcaic" a "com

que ja m'ho donaran a l'Entitat de

la qual sóc soci ... ". És que, amics,
és l'única celebració on ens trobem

tots els qui formem el cos social de
. la UEC. I, a més, aquells que l'enti

tat homenatja són socis que fa més

de 50 a 25 anys van contribuir a fer

gran la UEC, a la seva manera de

ser i al seu esperit col·lectiu. No

valen arguments per no assistir-hi, i

menys encara els homenatjats, a

qui hem de recordar que, malgrat
els 25 a 50 transcorreguts, no han

caducat els valors com "la unió fa la

força" a l'estima, ni tampoc l'escalf

rebut a través dels anys als actes

socials de cada entitat.

En aquests homenatges només s'hi

hauria de faltar per motius de data

a salut. També hi afegiríem que

aquests consocis homenatjats hau

rien de ser acompanyats per la

representació més selecta de la

junta de la seva entitat. Igualment,
l'entitat organitzadora hauria d'a

profitar alguna efemèride destaca

da de la seva agenda social per

celebrar-ho.

Vicenç Arís. UEC de Mataró

ursionista
Elisard Sala, l'obra d'un músic

poeta, de Jaume Ramon i Morros,

guardonat amb el XXVI Premi Sant

Bernat, i per l'opuscle del mateix

autor Els Cantaires de la Unió

Excursionista de Catalunya (Me
morial 1954-1998).
Quan es parla d'anys, la dita popu

lar acostuma a dir "sembla que fou

ahir", però aquest ahir s'ha trans

format, dia a dia, en 48 anys plens
d'esforços, maldecaps i problemes,
tant per als mestres directors com

per als dirigents, sense oblidar els

cantaires. L'altra cara de la mone

da, però, la defineix molt bé el

refrany "càrrega que plau no pesa",
ja que tot queda recompensat amb

escreix, quan el públic en un con

cert, premia l'obra ben treballada

amb els seus aqraïts i ben rebuts

aplaudiments.
Parlant de concerts, cal remarcar

que l'activitat dels Cantaires el

darrer any ha estat fructífera. Han

actuat a: la Festa Major del Barri

de Sant Antoni, Concert del 47è.

Aniversari, Trobada de Corals de

l'Eixample, Maig Coral del Barce

lonès, Festa de la Cançó de Mun

tanya, Festa de Lliurament d'En

senyes Uuntament amb la Coral

Núria) a Olesa de Montserrat,
Concert de Nadal amb la Coral

Núria, Nadal al Dinàmic Club.

Igualment hem de fer esment de la

gravació de dos discos compactes,
que es van fer deis concerts de

l'Oratori de Nadal i d'un recull de

cançons del mestre Elisard Sala, a

més d'altres peces clàssiques. Si hi

esteu interessats, els podreu trobar

a la secretaria de la UEC Barcelona.

I per acabar, voldria recordar que

gria. Veniu a cantar amb nosaltres!

Lluís Ribas. UEC de Barcelona

Crònica de Nadal

La celebració del Nadal del 2001 a

la UEC de Gràcia, el passat 23 de

desembre, va ser un èxit, amb l'as

sistència de tants socis i familiars

que no es cabia al local. Feia goig
veure tots els infants que havien vin

gut a fer cagar el tió acompanyats
dels seus pares i avis.

Aprofitant la inauguració del pesse
bre de l'entitat i els diorames del

Concurs-exposició Infantil de Pe

ssebres, el president, Josep Pujo
lar, va donar dues notícies: la pri
mera, la concessió de la medalla

d'honor de l'Ajuntament de Barce

lona a Josep Vila i Amorós, mestre

director de la Coral Núria de la

UEC; i l'altra, la gestió d'una dona

ció voluntària del patrimoni de Pere

Planas i la seva esposa Teresa

Olivella, associats a la UEC de

Gràcia i recentment traspassats.

Aquesta darrera notícia, avançada
als esdeveniments, podria ser part
de la solució de I'actuallocal social.

De moment, però, totes dues notí

cies van ser motiu d'alegria i expec
tació. La primera pel que represen

ta la persona guardonada: la iliusió

i el reconeixement d'una vida dedi

cada a la música a través de la

direcció de la Coral Núria de la

UEC. L'altra, pel gest pòstum
extraordinari. En Pere i la Teresa

coneixien el greu problema d'habi

tatge de l'entitat.

Seguidament s'inicià el poema de

la "Balada del Pessebre", de Felip
Graugès. Recital modestament sin

cronitzat amb les veus dels perso-
cal començar a preparar-se perquè, natges del pessebre i la Coral

Càrrega que plau tot i que encara és llunyà, el cin-

no-pesa quantenari de la Coral ja truca a la

Queda lluny l'any 1954, any en què porta. També voldríem que us ani-

es fundà la Coral Cantaires de la méssiu a venir tots els que estimeu

UEC de Barcelona, efemèride que la música i us agrada cantar. No cal

queda ben reflectida en el llibre tenir grans veus només voluntat i ale-

Núria. Finalment, la festa del tió, va
.'

ser celebrada amb neguit frisós

pels infants. Van ser tenaços i con

seqüents perquè el pobre tió va

rebre de valent.

El Jan de la Bona Jeia

exeursjenísme 3
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A l'esquerra, imatge de la marxa

d'aproximació al camp base. A dalt,
tres nenes de la Vall d'Hunza.

A la imatge superior, els

expedicionaris travessen la gelera
de Minapln, cami del camp base. I a

sota, el Diran Peak, al capvespre.

Text i fotografies: Pasqual �arriga

Memòria de l'expedició UEC Gràcia al Karakorum 2000,
al Diran Peak

Diu que val més tard que mai, així

que, malgrat que ja han passat
setze mesos des del nostre retorn

del Pakistan, ens sentim en l'obliga
ció de fer-vos cinc cèntims, de la

que va ser la primera expedició a

un setmil organitzada per nostra

entitat. De segur que si haguéssim
fet el cim ens hauríem engrescat
abans a fer un article complet, però
aquest cop no hi va haver sort. Tot
i això l'experiència fou magnífica i
certament ens servirà en futurs pro
jecte.

El plantejament de l'expedició

L'expedició tenia per objectiu
assolir el cim del Diran Peak de
7.266 m, a la serralada del Ka

aRorum. Tot i que dos dels mem

res ja havien fet ims de més de
7000 m,

elf!
I jament inicial era

organitzar la 'mera expedició en

el si de la n ra entitat i emmarcar-

,

la en els actes que, .arn

seu 60è aniversari, es

terme aillarg de l'any 2

La tria d'aquest cim

doncs, a tres raons es

primer lloc, el cim era u setmil ori

ginal i desconegut, on només havia
. anat una expedició catalana. Se

gon, la marxa d'aproximació era

tan sols de dos dies a partir de la

carretera, i ens en quedaven 22 per
intentar fer el cim -per qüestions
professionals només disposavem
d'un mes per anar i tornar-. I final

ment, el cim suposp,va el primer
setmil per a quatr.e dels membres.
No es tractava doncs de fer una

activitat de gran dificultat tècnica

però si d'una presa de contacte

important amb el' món de la gran
alçada.

El Diran és un cim de 7.266 m

d'alçada situat a la serralada del
Karakorum al nord del Pakistan (lat.
3609', long.74° 31' oest). El camp
base, al capdamunt de la vall de



.Minapin,
dies de marxa a peu de la carretera

anomenada Karakorum Highway
(KKH). A la mateixa vall s'hi troba el

Rakaposhi, de 7.7'88, m, distant

pocs quilòmetres del Di;àfl.
La via normal, tot i no ser compli

cada tècnicament parlant, amb

pendents màxims de 50° a 55°

d'inclinació, sí és molt perillosa a

causa de l'exposició a la caiguda
d'allaus. De fet, el Diran és conegut

h al I"'akistan com "the second killer
I, rnòuntaiâ" (la segona muntanya

assasslna), després del Nanga
Par-ear I de fet, havent estat assoli

da per primera \,(egada l'any 1968,
la muntanya s'ha cobrat, incloent-hi

dos italians el 2000, un total de 30

vides, la majoria a causa d'allaus.

Però aquests darrers detalls no els
vam saber fins que ia eremallà••.de

peus a la galleda.
La via normal cap al cim consis-

teix a recórrer la seva cara nord fins
a un coll situat a 6.000 m i, des d'a

quí, se segueix l'aresta oest fins al

cim. L'exposició més gran a les

allaus és aillarg d'aquesta paret, és
I

a dir, entre els 4.400 i els 6.000 m

d'altura. El camp base (CB) se situa

només a 3.650 m. L'atac s'ha de
I fer normalment a partir d'un camp

base avançat (CBA) situat a 2h 30'

del CB, a 4.100 m; un C1 a 4.500

m; un C2 a 5.300 m; un C3 a 6.000
m i, eventualment, un últim C4 a

uns 6.600 m.

Calendari i desenvolupament
de l'expedició

Vam arribar al Pakistan el 29 de

juliol. Resolts els tràmits burocrà
tics, el dia 1 d'agost vam sortir de

Rawalpindi cap al poble de Minapin
seguint la KKH. El 3 iniciàrem I'a-

A la dreta, un dels camps d'alçada davant del

Diran. A sota, els expedicionaris realitzant una

ascensió durant la fase d'alimatació

A la imatge de l'esquerra, les escletxes a

la base del cim. I a sota, els alpinistes
pujant les rampes camí del C1.

A l'esquerra, una mostra de la nevada al

CB avançat el dia de l'atac al Diran. A sota,
l'abatiment dels expedicionaris després de

renunciar al cim (Foto: Bernat Ros). I a la

dreta, els alpinistes esgotats abans d'em

prendre el retorn.

,



'1:1"dia 17'ini.�iàrem l'atac al cim i

vam anar ànant, a fer nit al Camp
Base Avançat a 4.100 m. El 18 va

ploure tot el dia i més amunt nevà.

El 19 caigué una forta nevada sobre

el CBA. Finalment el dia 20 d'agost
vam començar I' ascensió sobre neu

proximació i el 4 ja vam instal·lar el tova. Muntàrem un camp en un lloc

Camp Base. Dos dies abans una segur d la paret nord, a miq'carni
allau s'havia endut diverses tendes. dels te' cs i habituals Ci i C2, a

instal· lades al C2 i dos membres una alç a d'uns 4.850 m. El cap
d'una expedició italiana hi van tro- de l'ex ició i el metge van retor-

.

,

bar la mort. Els seus companys no nar al C
varen ser capaços de localitzar-ne A la
els cossos. Les tres expedicions quatre mbres carregats cadas-

presents al CB (italians, britànics i cun am motxilles de més de 20 kg
japonesos) es retiraren definitivament iniciaren' un atac alpí al cim. Es trac-

del Diran sense haver fet el cim. Ens tava de recórrer els 1.100 metres

quedàvem sols a la muntanya.
Un reconeixement de la via i dels

perills objectius de caiguda de
seracs ens fé� optar per aclimatar

nos en cims propers més segurs j
deixar el Diran per més endavant.
Entre els dies 5 i 16 d'agost, férem

dues sortides de quatre dies d'acli-

.rnatació en les quals s'assoliren �s
cims del Namkor de 5.135 m i del
Mirshikar de 5.455 m. Aquest últim
domina la part alta de la vall

d'Hunza, on la KKH arriba a la Xina.
El te� en aquesta fase no va ser

gaire estable i s'alternaren pocs
dies de bonança amb dies de mal

temps i nevades per :sobre dels
4000 m,

que els separaven del 'coll nord

abans que la calor del dia comen

cés a desencadenar la caiguda de

séracs. Durant hores van guanyar

alçada amb neu per sobre dels

genolls. La via era un continu zigza
guejar entre profundes i de vegades
amagades esquerdes. A trenc d'al

ba, veient que l'altura guanyada era

de poc més de cinc-cents metres i

� no era possible arribar al coll a

:ffli\orari previst, prengueren la deci

sió de girar cua i d'abandonar l'a
tac. El perill era massa elevat. El

mateix dia 21 baixaren al CBA.

Les condicions meteorològiques
inestables i la impossibilitat de dis

posar de més dies per intentar un

nou atac ens van fer renunciar defi-

nitivameJ-1t..§1 �iljl., . , <:

El dia 23�V'an'1,.,..q,bandonar Qefinit.i�
vament�I.Gar.J;l[:ftia�:EI dia 31 dia>
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_
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gost ernprsnquérern el retorn a
-:¡

Catalunya, una mica decebuts, més

que pel fet de no assolir el cim, pel
fet d'haver triat un objectiu tan peri
llós sense saber-ho. Això sí, amb les

consciències tranquil·les d'haver

obrat amb prudència i'd'haver-ho',

malgrat tot, intentat. ÍíI

Disposem d'un audiovisual de l'expedi
ció d'una durada fie 25' per a les enti
tats o socis que hi estiguin interessats.

Contacteu amb nósaltres dimarts o

divendres a la UEC de Gràcia.

í
I



versus

Expedicions
comercials

El mític cim de l'Everest s'ha convertit en el centre de

la controvèrsia al voltant de les expedicions comer

cials. Els tràgics fets del 10 de maig de 1996, quan

dotze persones de les trenta que aquell dia havien ata

cat el cim van morir a causa d'un sobtat canvi de

temps, han fet reflexionar el món de l'alpinisme. Els lli

bres La febre del cim (John Krakauer, editorial

Empúries) i Everest, 1996 (Anatoli Bukreev, editorial

Desnivel) n'expliquen dues versions contradictòries.

No és senzill fer-se una idea clara de com van anar tot,

però els dos escrits coincideixen en uns quants fets

objectius: sembla clar que vàries expedicions van

escollir el mateix dia per atacar el cim; que molts dels

alpinistes eren clients d'expedicions comercials, poc

entrenats i amb una aclimatació precària; que es van

produir embussos als passos difícils provocant greus

endarreriments; que no es van respectar els horaris

aconsellats de retorn per fer un descens segur, i final

ment que un brusc canvi meteorològic va sorprendre
tothom desbordant la capacitat dels guies per fer bai

xar els expedicionaris a temps.

Potser la mala sort hi va tenir un paper important,
però també és cert que a l'Everest cada primavera hi

podem trobar una trentena d'expedicions. Tot i que

pujar-lo té un cost econòmic molt més alt que qualse
vol altre cim, l'afluència d'alpinistes a l'emblemàtica

muntanya està assegurada. El seu renom atreu els

diners dels patrocinadors, però també aquells espor

tistes afortunats que s'ho poden pagar de la seva but

xaca. A més, gairebé tots els equips escullen l'ascen

sió habitual pel vessant nepalès amb l'ajut d'oxigen
artificial i la majoria dels intents de fer el cim es con

centra en la mateixa setmana -molts en un sol dia-.

Per això, no ens hauria d'estranyar que qualsevol any

es tornessin a repetir fets com els del 1996.

S'imposa, per tant, una reflexió sobre les noves

modalitats d'aproximació a les grans muntanyes. A

molts paisos on les muntanyes s'exploten comercial

ment podem comprovar com es venen com a trekking
ascensions a cims de quatre, cinc o sis mil metres.

Habitualment són activitats de pocs dies de durada,
en què les normes de seguretat solen ser raonables i,
en el pitjor dels casos, pot passar que no s'assoleixi

l'objectiu. En canvi, quan parlem d'ascensions més

serioses, a setmils o a vuitmils, les dificultats, tant

organitzatives com esportives, augmenten força i els

nivells de seguretat són bastant més preocupants. La

realitat, però, és que actualment hi ha empreses que
assumeixen el repte de portar els alpinistes a qualse
vol muntanya, per difícil que sigui.

expedicions
tradicionals

És allò que s'ha anomenat expedicions comercials.

Entenem com a tal aquella que hom contracta com un

viatge organitzat. Una agència especialitzada ho pre

para tot i l'alpinista, de forma individual o en grup,

compra el paquet, encara que segons la complexitat
de l'ascensió es demana un cert currículum als clients.

Aquest tipus d'expedicions s'ha contraposat a tota la

resta, que han estat englobades sota el cartell de no

comercials. Una classificació, des del meu punt de

vista, excessivament simplista. I és que el ventall d'op
cions que aquestes agències ofereixen es tant ampli,
que la barrera entre comercial i no comercial esdevé

difusa.

D'una banda trobem una opció bàsica en què l'a

gència es limita a tramitar els permisos, transportar el

grup al campament base i recollir-lo dies després. A

l'altre extrem hi trobem l'expedició completament
assistida, amb tota mena de serveis i luxes. En aquest
cas, guies de muntanya, portejadors d'alçada, cuiners,

personal mèdic i d'altres treballadors s'encarreguen
de prendre les decisions importants, guiar, obrir la

traça, instal-tar cordes fixes, muntar tendes, carregar

tot el pes, cuinar, proveir d'oxigen artificial i, en gene

ral, només deixen al client la feina de pujar de campa

ment a campament pràcticament amb les mans a la

butxaca, esperant trobar el sopar calent i el sac estès

dins la tenda. Fins i tot, en casos extraordinaris, s'in

clou, abans de començar, un curset accelerat d'alpi
nisme de dubtosa utilitat en cas de complicacions
importants.

A l'altra banda, hi tenim l'expedició tradicional, no

comercial o clàssica, en què un grup d'amics -gene

ralment d'algun club excursionista- escullen un objec
tiu, seleccionen als membres de l'equip, busquen
patrocinadors, es reparteixen les feines prèvies i un

cop a la muntanya actuen de manera autònoma amb

el mínim de personal contractat. De mica en mica,

però, aquests grups contracten cada cop més serveis.

D'entrada es tramiten els permisos a través d'agèn
cies, que pel fet de fer-ho cada any poden oferir

millors preus. També és usual contractar portejadors o

animals de carrega, com a mínim fins el camp base, a

més d'algun cuiner, el traductor, i l'inevitable oficial

d'enllaç.

Amb tot aquest ventall de possibilitats, cada cop hi

ha més muntanyencs que es decideixen a pujar vuit

mils i altres grans cims, un augment d'activitat que

arriba en un temps en què és cada cop menys senzill

trobar patrocinadors. Per primer cop força gent es
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planteja costejar-se parcialment o total el seu projecte.
Però no tothom pot fer-ho, de manera que s'estableix
una clara barrera econòmica. Si tenim els diners ja no

cal ser seleccionat. Darrerament els permisos d'as
censió i les despeses generals s'han disparat i sovint,
si el grup no és nombrós, els preus per cap resulten

prohibitius. Per exemple el permís per pujar l'Everest

pel vessant nepalès costa 70.000 dòlars (uns 81.500

euros) per un grup de set o menys alpinistes i 10.000
dòlars (uns 11.600 euros) més per cada membre afe

git. Els sous, les assegurances i l'equipament del per
sonal obligatori (traductors, oficials d'enllaç, etc.), les

taxes d'escombraries, els permisos per usar ràdios o

telèfons via satèl·lit i altres conceptes es paguen per
grup independentment del nombre d'integrants. Però
no tots els grups que volen anar d'expedició tenen un

nombre prou gran de membres. Sovint acaben sent

grups reduïts o fins i tot persones soles.

Així mateix, els pressupostos són quasi sempre molt

ajustats. Si es fan números, de vegades surt més a

BlJJfIíHlela d subs t::p Ió
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Text i fotografies: Jordi Mir

lJIJ
de enyus

aillindar de lloblit

Des de fa cent vint-i-cinc anys, ini
cialment amb les publicacions de
l'Associació Catalanista d'Excur
sions Científiques i fins ara a través
dels milers de llibres, revistes i but
lletins sorgits a l'entorn del món

excursionista, podem dir que és
raríssim l'indret de Catalunya que
no ha estat descrit en alguna res

senya o esmentat en algun itinerari.
Si a això hi afegim l'amplíssima
informació que podem trobar en les

publicacions de caire general
-monografies o estudis geogràfics,
històrics i toponímics- arribem a la
conclusió que topar amb un parat
ge que presenti cert interès arqueo
lògic, artístic o simplement paisat
gístic que no hagi estat objecte
d'atenció en una ocasió o altra és

gairebé inimaginable. Així i tot, a

l'hora de buscar referències d'un
lloc concret a vegades ens podem
trobar dificultats, sobretot perquè no

disposem d'un índex, altament desit

jable bé que objectivament complica
díssim, que reuneixi tots els topònims
referenciats en aquest conjunt riquís
sim de publicacions.

La torre de Senyús pot ser una

mostra significativa d'aquests
poquíssims punts oblidats. Si ens

disposem a anar-hi i, com és lògic,
ens posem a cercar informació d'a

quest lloc situat a l'extrem nord del
terme d'Hortoneda, voltat de les
clotades profundes que conflueixen
en el mític barranc de l'Infern colle

gatí, de seguida constatarem la difi

cultat de trobar-ne esment. No n'hi

ha referència a cap de les obres

clàssiques de consulta, des del
Diccionario de Pascual Madoz als
Castells romànics catalans -guia
de Vicenç Buron o la monografia
sobre el Boumort publicada pel
Centre Excursionista de Catalunya
(CEC) el 1966. Bé és cert que es fa

difícil de creure que no n'hi hagi cap
noticia en alguna publicació menor

difícil de localitzar, però en tot cas

no l'hem sabuda trobar.
La cartografia, que també l'havia

ignorat incomprensiblement, ara ja
té en compte aquest indret singular
i figura, situat perfectament, a l'ac
tual mapa 1 :50000 de l'Institut

Cartogràfic de Catalunya (ICC) i,
lògicament, al 1 :25000, tot just pos
terior, que acompanya la succinta

guia sobre la Serra del Boumort i

Congost de Collegats editada a la
col-lecció Piolet el 1996.

Una ruta abandonada

Atesos aquests antecedents, si
en volem saber quelcom, la solució,
és clar, és anar-hi. Davant les
vacil·lacions de la gent d'Hortoneda
sobre la viabilitat de poder seguir
l'antic i abrupte camí que duia a

excursienísrne . 9
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Solduga per la llau de Perauba i, a

partir d'allí, encara menys l'hipotètic
trencall que s'enfilava ailiom encin

glerat on hi ha la torre, l'opció con

sistia a mirar d'arribar-hi des de

dalt, és a dir, prenent com a eix la

carena que baixa del cim del Pi-sec

(i .9i 7 m), punt més alt de la serra

de Cuberes. Després d'algunes
aproximacions a l'itinerari ideal, es

pot aconsellar el següent: des

d'Hortoneda anar per la pista del

coll de la Creu i la Coma d'Orient, a

Olient, fins a Prat Montaner i conti

nuar per la que, assenyalada com a

prohibida per a vehicles, discorre en

direcció nord-oest vorejant el pic
del Pi-sec per l'est i seguint eiliom

de la serra de Cuberes. Al cap de

5,5 km arribem al coll de Passavent

(i .700 m), ampli
planell des d'on, ja
per força, cal con

tinuar a peu. Ho
fem per un sende
ró que, en direcció

sud i entre bosc,
va mantenint el
nivell per la capça
lera de dues ba
rrancades que

s'originen al peu
del Pi-sec fins que
arriba a un replà
allargat que es

forma al serrat de

Pedraficada (i .668

m), amb rastres

evidents de servir

de canyet, on hi

ha possibilitat d'a
rribar amb heli

còpter per abo
car-hi despulles
d'animals. És jus
tament des d'a

quest punt que
arrenca cap al
nord-oest un ras

tre prou definit que

segueix en des

cens el fil de la

carena i, en uns

tres-cents metres

de desnivell, arriba ailiom pelat on,

d'un tros lluny, ja s'endevina la torre.

Des del coll de Passavent en una

horada es pot ser a tocar-ne les

parets.
Un cop allí comprovem que es

tracta de les restes d'un bell exem

plar de torre forta, a mas-torre,
medieval, com encara se'n conser

ven un bon nombre arreu de la

Catalunya Vella i fins a les terres de
marca. És una construcció de
forma rectangular de îOx7 m, amb
murs de 90 cm i una alçada d'uns 4

m per la part exterior, amb una

porta de mig punt a la banda sud.
Les cantonades formades amb

carreus treballats, alguns de dimen

sions considerables, responen a la

característica pròpia d'aquest tipus
d'edificis, que normalment consta

ven de dues plantes: la inferior que
servia d'estable i la superior que era

pròpiament l'habitacle, sovint coro

nat per unes golfes que aprofitaven
la inclinació de la teulada. A l'inte

rior, sense rastres de possibles
separacions, encara es poden
veure els encaixos on s'assentava el

sostre i les obertures que formaven
les vuit espitlleres estratègiques que
hi havia, dues a la cara nord i dues a

la cara est a cada pis,' és a dir, les

bandes presymptament més ataca

bles. La curiositat de les de la plan
ta baixa és que són a molt poca

alçada, segurament per tenir-les al

nivell dels animals que s'hi acostes

sin i facilitar-ne la cacera.

Una construcció singular

L'interès d'aquest mas, que

podem considerar establert al llarg
del segle XII, es veu acrescut pel fet

que correspon a una construcció
adossada a una torre de defensa a

de senyals més antiga, de forma

ovalada -característica singular que
�n aquella zona només trobem a la

d'Arbull, a l'antic terme de Fígols de

la Conca, ara de Tremp-, que va

quedar integrada al nou espai per la

part interior i exteriorment encara

manté tota l'estructura i forma l'an

gle nord-oest de l'edifici. Aquesta
talaia, de fabrica clarament anterior i

ben diferenciada de la resta de la

construcció, és la que pot donar
llum als orígens de l'indret perquè



és versemblant d'identificar-la amb la

que trobem esmentada amb el nom de

Torre d'Olient en documents proce
dents del monestir de Gerri(1) del ves

comtat de Castell-bò(2) o d'un cens del

segle XIV(3)'
Bé que situada a una certa distancia

del lloc conegut actualment com a

Coma d'Olient o d'Orient, on es manté
el nom, és evident que forma part de la

mateixa comarcada i tot i la divergència
de denominació actual es fa difícil de

suposar que aquests documents es

puguin referir a una construcció que no

sigui aquesta, perquè pels encontorns

no hi ha rastre de cap altra de sem

blant. El canvi de nom pot ser suposa
dament atríbuïole a la propietat o l'ocu

pació posterior d'algú que donés lloc a

aquest nou terme geogràfic, vés a

saber si per la procedència del no gaire
llunyà poblet de Senyús, situat a la cap

çalera de la veïna vall de Cabó, en

aigües del Segre.
Aquella fortificació inicial, en la seva

concepció ovalada, ben segur que
devia ser més alta i al moment d'inclou
re-la en l'estructura de la casa forta va

Estem, tot ho fa creure

doncs, davant un interessant

testimoni de l'assentament

rural medieval a Catalunya
que encara podem contem

plar en un estat forca satis

factori. El vessant solà, tot i

ser molt rost, deixa entreveu

re la possibilitat d'antics con

reus, però prou magres per
no poder constituir un mínim

mitjà de vida, que només hi

és imaginable gràcies a la

ramaderia. Per tot plegat, cal

suposar que amb l'abando

nament del camp el segle XIV

a causa de la pesta quedés
deshabitada i ja no tornés a

ser aprofitada d'una manera

permanent.
L'estrep de serrat on s'as

senta la torre, sis-cents me

tres al dessota del Pi-sec,
queda encerclat pels talls

profunds del barranc de la

Coma d'Orient al sud i el de la Torre de

Senyús mateix al nord, just abans de

confluir per formar l'impenetrable

los C
anernassos

Obaga de la Corna

quedar enrasada amb la resta de l'edifi
ci. La funció principal, a l'origen, cal

creure que era la de fer d'enllaç visual
directe amb l'enclotada, i fins a cert

punt poc explicable, torre cilíndrica de

Perauba, o Peralba, situada sota el

Montpedrós, construcció en estat ruï

nós però que encara conserva tota l'al

çada i és ben visible, tot i que curiosa
ment no té cap presència en la

cartografia actual.

barranc de l'Infern, cosa que en fa un

illot ben difícil d'abastar si no és pel
cordó umbilical de la carena. Aquest
emplaçament, relativament elevat (1.363
m) però envoltat de cims més alts té, així
i tot, un bon horitzó pel cantó de ponent,
on domina a bastament la serra de

Lleràs, la Capcera de Camporan i la

punta característica de l'Avedoga d'A

dons, a l'altra banda de la Noguera
Pallaresa.

Per totes aquestes circumstancies, la
visita a aquest evocador racó pallarès
és engrescadorament recomanable. La

sensació d'isolament que s'hi respira i

l'abruptesa del paisatge que l'envolta el

converteixen en un d'aquells llocs en

cert sentit privilegiats que, tot i l'onada
invasora de les darreres dècades, han

quedat preservats de qualsevol tipus de

transformació, ni tan sols ambiental. A

hores d'ara, per bé o per mal, només el

guardabosc de torn o algun caçador de
cama llarga s'arreceren, i tot fa creure

que ben de tant en tant, al peu d'aque
lles quatre vetustes parets. Seria bo

que l'excursionisme, d'una manera

amable i respectuosa com té tradició

d'haver fet en tantes ocasions, fos el fil

que portés a recuperar la memòria d'un
indret històric que, encara que hagi
perdut la seva funció estratègica. no es

mereix d'haver estat tan oblidat. •

(1) El monestir de Santa Maria de Gerri
-cof.!ecció diplomàtica. Volum II. Institut
d'Estudis Catalans, Barcelona 1991. Volum II,
pàg. 14, doc. 21, 20 abril10BI: "". unum capud
mansum in castro de ipsa Turre dulien "."

(2) Spill manifest de totes les coses del ves

comtat de Castellbò. Societat Cultural UrgeUita
na. La Seu d'Urgell 19B2. Pàg. 32: "". e aquí
affronta ab lo terme d'Olien. qui és del duch de
Cardona". "

(3) Censo de Cataluña ordenado en tiempo del
rey Don Pedro el Ceremonioso (1359). Arxiu de la
Corona d'Aragó, Barcelona IB56. Pàg. 74: "".

Olient II (focs). Torra Dolient III Peralba 1111". qui
son del noble Narnau Dorcau ."

"
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I il AltaTuta alpina
Chamonix - Zermatt

,

amb esquis
Text i fotografies: Bernat Ros

En esquí de muntanya, parlar d'al
ta ruta amb esquís ens fa pensar
sens dubte en la Chamo

nix-Zermatt, que enllaça dues po
blacions i dos massissos emblemà
tics dins del món de la muntanya
com són Chamonix, al Mont Blanc

(a l'Haute Savoie francesa),
Zermatt, al Cerví (Valais suís). El

recorregut transcorre entre parat
ges captivadors, -enmig de seracs

i cims imponents, a través d'una

glacera, o per un acollidor bosc d'a

vets-; però també ens posa a

prova, obligant-nos a donar el millor

de nosaltres. Aquest itinerari té
més d'un recorregut. Nosaltres
vam triar la variant nord, que és la

més esquiable, per aprofitar el

màxim de descensos. AI llarg d'a

quest trajecte també teníem l'opor
tunitat de fer algun cim com la
Roseblanche o la Pigne d'Arolla, a

Un cop a l'estació superior, si les

condicions ho permeten, es pot
veure l'itinerari d'ascens fins al coll
de Chardonnet i una magnífica vista

dels cims de la zona. Cal baixar fins
la glacera d'Argentière per la matei
xa pista d'esquí, fins a l'alçada
d'una roca amada que deixarem a la
nostra esquerra per encarar el des
cens fins la glacera, vigilant amb les

esquerdes que podem trobar.
Un cop a la glacera d'Argentière

i ja posades les pells, la travessem

en direcció est fins a la base de

l'Aiguille d'Argentière. En aquest
punt, comencem l'ascens al coll de

Chardonnet per una forta rampa al

costat dret de la vall d'ascens, fent

ziga-zagues i esquivant una zona

d'esquerdes a la nostra esquerra
fins enllaçar amb la part superior
de la glacera on el relleu es torna

més suau i podem anar pel centre

més de l'opció, a l'última etapa, de

fer la Tete de Valpeline o la Tete

Blanche, però aquest no era el nos

tre objectiu.

la Jornada: Ascensió al Refugi Trient

3.170 m pel coll de Chardonnet 3.323 m i a

la Fenêtre de Saleina 3.261 m des de l'esta

ció superior del telefèric de Grands Montets
i la glacera d'Argentière.
Horari: 6 / 7 hores

Desnivell: ascens +965 m / descens -940 m

Dificultat: moderada, excepte la baixada
del coll de Chardonnet que pot resultar

compromesa i fer-se necessari l'ús de corda

per a superar-ne un tram de 50 m d'aquesta.

El primer dia

Matinem després de fer bivac al

bosquet del costat de l'aparcament
del telefèric de Grands Montets, per
tal d'agafar el primer viatge. L'esta
ció es troba a uns 10 Km de Cha
monix en direcció a Martigny..

Des de la gelera de Saleina cap a la Fenêtre de Saleina

12 excurs ienisrne
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Flanqueig del llac de Dix carni del Pas du Chat

de la vall. Avancem cap al coll,
encaixonat entre les impressio
nants agulles de Chardonnet i Ar

gentière.
El descens pel l'altre vessant del

coll pot ser delicat. Normalment, si
les condicions ho permeten, es

baixa derrapant amb els esquís i

assegurats per una corda fins a

superar la rimaia. En cas de trobar
se la neu glaçada o la rimaia molt

oberta, és millor baixar assegurats
amb grampons i piolet.

Nosaltres vam tindre la sort que el
nostre nivell d'esquí i la neu abun

dant, -havia nevat feia una setma

na- ens permetia intentar el des
cens amb esquís. Dos companys
comencen a baixar amb precaució
pel fort pendent de 40° a 45°. Em
toca a mi, encaro els esquís al pen
dent, la neu és abundant i pesada.
Faig el primer gir, un segon i un

altre. M'acosto a la part més estreta
de la canal i al girar salta una de les
fixacions. Malviatge! Perdo l'equilibri
i començo a caure i rodolar pendent
avall. Unes quantes rebolcades per
la neu i uns metres més avall acon

segueixo parar al suavitzar-se el

. pendent. Instintivament repasso tot
el cos; no m'he fet res, però una

forta impressió farà que sigui més
prudent els propers dies.

Ens retrobem tots al final de la
baixada i reprenem l'itinerari per la

glacera de Saleina, flanquejant cap
a l'esquerra en direcció nordest,
cap a la Fenètre de Saleina. Sobre
tot, en cas de mal temps i boira, no

s'ha de confondre amb la Fenètre
du Tour, que també és a la nostra

esquerra, però que hem de deixar

enrere. La bretxa que hem de tra

vessar queda entre impressionants
agulles de roca i el darrer tram, on

es redreça força el pendent, es

torna molt tècnic i només recoma

nem fer-lo amb esquís si la neu és
bona. Si la nostra tècnica no és
bona o la neu no està en condi

clons, més val pujar aquest darrer
tram a peu fins dalt. La Fenètre de
Saleina és un magnífic mirador del
Plateau de Trient, que gràcies a una

oportuna clariana momentània del

mal temps podem arribar a entre

veure.

D'aquí, baixem flanquejant en

direcció sud cap a la dreta, per la

part superior del Plateau du Trient,
fins al costat oest del coll d'Orny. En

aquest punt, com a la glacera de

Saleina, tornem a posar a prova el

nostre sentit de l'orientació en un

entorn completament blanc, on la
boira i la neu es confonen i no es

troba cap punt de referència.
El refugi de Trient es troba sobre

un esperó rocós, just a sobre d'una
mena de gran depressió de la gla
cera que deixem a la nostra dreta
mentre pugem suaument. En

aquesta acollidora construcció fem
un primer tast de l'ambient, bon
tracte i menjar dels refugis alpins del

recorregut.

r Jornada: Descens a Champex 1.498 m

pel coll des Ecandies 2.796 m. Estació d'esquí
de Verbier i refugi de Mont Fort 2.457 m

Horari: 3 / 4 hores. No inclou el temps de

trasllat amb transport públic fins a Verbier.
Desnivell: ascens +290 m / descens -1670 m

Dificultat: Poc dificil. El coll des Ecandies

però pot presentar problemes en cas de

males condicions de neu per a poder passar
la rimaia i les esquerdes de la glacera. Així

com l'exacta localització del pas enmig del
mal temps.

Cap a Verbier

Aquesta etapa bàsicament de
descens i transició cap a l'altre cos-

tat de la vall ens permet descansar

per preparar la propera jornada molt
més llarga i dura físicament.

Sortim del refugi baixant la glacera
pel costat dret, sota les crestes

rocoses del pic d'Orny, en direcció

nordoest, fins a trobar un pas entre

les esquerdes de la glacera i la paret
de roca, per sota de la Fenètre du
Chamois. La poca visibilitat i el mal

temps tornen a posar a prova la

nostra capacitat d'enfilar l'itinerari

adequat i reconèixer el relleu. Aquí
hem de parar atenció al pas de la

rimaia, per després decantar-nos a

la dreta. Un cop superada encarem

el coll dels Ecandies, ja visible. Si el

pas fos impracticable per les condi
cions de la rimaia o per les esquer
des de la glacera, molt obertes i

complicades de passar, hi ha l'alter
nativa de travessar per la Fenètre du

Chamois, un pas tampoc exempt
de complicació, ja que s'ha de bai
xar una canal de forta pendent a

l'altre vessant del pas. Aquest però,
és el pas original per on van arribar
a la vall d'Arpette els pioners en fer
l'alta ruta peu.
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avisar des del telèfon del refugi de

Trient, el Relais d'Arpette o el mateix

Champex. Nosaltres, junt amb al
tres grups d'esquiadors que fan la
mateixa ruta, negociem amb el con

ductor del bus perquè ens porti
directament fins a Verbier.

A Verbier un telecabina ens per

met pujar fins a les Attelas 2.733 m

i baixar esquiant fins al refugi de

Mont Fort. Les dates en què vam

fer la ruta, a primers de maig, fora

de la temporada d'esquí, l'estació

tancada només posa en funciona

ment el telecabina fins a Ruinettes

2.195m durant dues hores al migdia
i dues més a la tarda per donar ser-

poder arreglar allà mateix. Això ens

va fer adonar de la importància, en

un itinerari com aquest, de tenir

l'autonomia i capacitat d'afrontar

imprevistos i, per tant, de preveure

'Is, cosa que implica saber orientar

nos en cas de mal temps, ser capa

ços de variar l'itinerari sobre la marxa

en funció de les condicions que tro

bem, o portar el material necessari

per a poder afrontar les diverses si

tuacions o riscos de l'alta muntanya.
Un cop a Champex hi ha l'opció

d'agafar una combinació de trans

port públic (autobusos i/o trens) per
arribar a Verbier. Una altra possibili
tat és agafar un taxi, que podem

Des del coll des Ecandies tenim

un llarg descens per la vall d'Ar

pette: primer per forts pendents que
es van suavitzant i finalment, pel bell

mig d'un bosc, seguint una pista
fins al Relais d'Arpette o Champex,
si la neu ho permet. El descens es

realitza pel fons de la vall o decan

tant -nos cap al vessant dret. Amb la

neu en bones condicions podem
gaudir d'una bonica jornada d'esquí,
però per desgràcia la neu era fonda i

pesada i el risc d'allaus elevat, sobre
tot al vessant dret de la vall.

Durant la baixada es va trencar

una peça de la fixació d'un com

pany que afortunadament vàrem

Època aconsellada: març a maig, que és quan trobarem oberts els

refugis de la ruta. Cal fer la reserva amb antelació.
Material: Piolet, grampons, pala de neu,ARVA, arnés, mapes, brúixo

la, altímetre i material divers d'autoassegurança com claus de gel, cor

dinos, etc.

Dificultat: La variant nord de la ruta Chamonix-Zermatt, que és la

que ressenyem, no és difícil tècnicament i prima el recorregut amb

esquís. Però requereix un bon entrenament físic i resistència, sobretot
les etapes més llargues i amb desnivell acumulat. Un bon coneixement
i experiència en l'alta muntanya hivernal i d'orientació ens ajudaran a

trobar l'itinerari o improvisar variacions sobre la marxa segons les condí
cions que trobem en la ruta.A l'hora de afrontar una ruta com aquesta
hem de donar-nos un o dos dies de marge per afrontar algun dia de mal

temps que ens pugui retenir al refugi .

Mitjans de transport: S'ha de preveure en l'etapa d'enllaç horaris

d'autobusos, tren o telefèrics i, sobretot el retorn al punt de'sortida un

cop finalitzada la ruta, norrnalment amb tren.El viatge de retorn amb
tren pot variar segons les combinacions però s'han de preveure unes

quatre hores.
Si fos necessari retirar-nos de la ruta, la immillorable xarxa de I'ffá'ijlspdrt
públic del país ens facilitarà, sens dubte, fer-ho sense gaires pwbfmes.

Rif. de Mont Fort-CAS 80 places. 027 778 13 84

Rif. de Dix-CAS 150 places. 027 281 15 23

Rif.Vignettes-CAS 125 places. 0272831322

Ref Schonbielhutte-CAS 80 places.027 963 13 54

Per trucar cal marcar elOO (internacional)+33 (França) o 41 (Suïssa)+
número de telèfon, amb el O inicial tan sols si es truca: des del país.
Bibliografia:
- Les Alpes l4¡laisannes à skis. Denis Berzholet. Ed. Denôel
- Chamonix-Zermatt. Peter Cliff. Ed. Sua, Bilbao
- Ski de randonée. Villais central. François Labande. Guides Arthou. Ed.
Olizane

Refugi de Dix

Refugis:
RefArgentière-CAF (Club �in Française) 120 places. 0450.531 692

Ref de Trient-CAS (Glub AlPlli Suisse) 124 Blaces. 027783 14 8�
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vei als muntanyencs. Així

doncs, ens quedava un ascens

final al refugi de Mont Fort

2.457m per les pistes d'esquí.

3a Jornada: Travessa fins al refugi de

Dix 2.928 m pel coll de la Rionde i

coll de Severeu 3.111 m

Horari: 10 hores

Desnivell: ascens + 1. 603 m / des

cens-1.132 m

Dificultat: Moderada, però exigent
fisicament pel desnivell acumulat i el

llarg recorregut.
L'etapa es pot partir en dos si les forces

no ens acompanyen dormint al refugi
de Pratfleuri, però a l'hivern no està

guardat, amb la manca de comoditats

que això comporta.

L'etapa més llarga

Sortim d'hora del refugi per passar
a bona hora pels llocs amb perill
d'allaus i evitar les hores de més
insolació a l'esgotador ascens final

al refugi de Dix en la que és l'etapa
més llarga. Agafem una pista d'es

quí per encarar en direcció sud-est

cap al coll de la Chaux 2.940 m.

Arribem al coll amb les primeres
llums del dia i baixem flanquejant
per la vaileta de l'altre costat fins el

llac Llouvie. Aquí abandonem la ruta

habitual del coll Momin i el cim de la

Roseblanche 3.336 m per la glacera
del Grand Désert per protegir-nos
del fort vent sota la carena principal.

Per l'esquerra del llac pugem
encarant el coll de Momin, amagat
darrere un contrafort rocós, però
abans d'arribar-hi girem a la dreta i,

passant per sota unes roques, ini

ciem un llarg flanqueig cap al coll de

la Rionde, baixem en direcció est i

després virem a sud-est per pujar
cap al èoll de Severeu 3.111 m.

Pujant al coli de Chardonnet

En aquest tram el mapa a escala

1 :25.000 ens és de gran utilitat. El

descens del coll és molt evident i

segueix la glacera de Ecoulaires.

Aquí per fi la millor qualitat de la neu

ens permet gaudir d'un gran des

cens, fins a la Barma.

Des de la Barma comença un

llarg i inacabable flanqueig per la

dreta del llac fins al seu extrem

meridional, al Pas du Chat 2.386 m,

on comença la llarga i esgotadora
pujada fins al refugi de Dix (2.928 m)
de 542m de desnivell. Primer pas
sem per la dreta d'un engorjat i aga
fem la morrera lateral de la glacera
de Cheilion, que ens porta fins a la

Tête Noire. La voregem per l'esque
rra i girem a la dreta cap al turó on

es troba el refugi de Dix. Les males

condicions meteorològiques ens

compliquen encara més una ascen

sió ja de per sí difícil. Trobem el refu

gi atapeït de grups que esperen una

millora del temps, però la previsió és

que encara pot empitjorar,
La següent etapa és curta però

per un terreny complicat de

navegació, ple d'esquerdes i

seracs i amb el pas clau del

mur de la Serpentine, a la gla
cera. Tot plegat ens fa prendre
la sempre difícil decisió d'aban

donar quan només ens resten

dues etapes per arribar a

Zermatt.

Última jornada: Descens fins a

Arolla 1. 998 m pel pas de Chèvres
2.855 m ¡ retorn en bus i tren fins a

Argentière, al punt de sortida.

Horari: 2 / 3 hores. No inclou el

retorn a Chamonix.
Dificultat: Moderada. Només trobem

el pas de Chèvres una escala rnetàl-lica
com a les vies ferrades per tal de supe
rar un mur rocós d'uns 30 m.

El retorn

Sortim del refugi cap a la glacera i,
flanquejant cap a la dreta en direc

ció nord-est, arribem al peu del mur

de roca del pas de Chèvres, on

pugem per una escala metàl·lica

fins al coll superior. Fem el descens
fins a l'Arolia pel fons de la vall-pri
mer per un fort pendent- fins enlla

çar amb les pistes d'esquí i arribar a

l'aparcament de l'estació. Aquí aga
farem ell'autobús regular, que enllaça
amb diversos trens fins a l'estació

d'Argentière, al costat de l'aparca
ment del telefèric des Grandes

Montets, punt de sortida de la traves

sa. Tot i no haver pogut acabar l'alta

ruta, sempe la podem reemprendre
allà on ens vam quedar o tornar-la a

fer de cap i de nou .•

Travessa feta per: Chema Albareda, Jose
Melle, Ricard Portal membres de la

Federació Aragonesa Muntanya i

Angelica Tesas i Bernat Ros socis de la
UEC de Gràcia.
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de dels

Text i fotografies: Jordi Nauarri

denominació específica. Convidats
a passar, admirem, protegit per un

tancat de fusta, un exemplar que
s'alça majestuós entre els altres: lo

Parot, el pare de totes les oliveres,
segons se'l coneix popularment.

Aquest fòssil vivent, d'arrels i

tronc retorçats, té unes dimensions

descomunals, amb una volta de

soca (diàmetre a la base) de 15

metres, només superat pel castan

yer Gros d'en Cuc (si bé els castan

yers solen ser de base molt genero
sa, i per tant no és vàlida la

comparació). L'olivera, plena de

fulles, continua encara avui pro
duint olives com ha fet des de la nit
dels temps. La seva edat estima

da, de més de 2000 anys, la con

verteix en l'arbre més antic de

Catalunya i possiblement també de
l'Estat.

Després d'aquesta visita, sem

blava que poques coses ens

podien sorprendre, però anàvem

errats. Fent la volta al massís, ens

dirigim a la Fageda del Retaule, la
més meridional d'Europa. Aquí, fla
marades de groc, vermell i taronja
sobresurten tímidament enmig d'un
bosc majoritàriament verd-fosc de

pins. Per damunt d'ells, el gris cal
cari de les roques, punxegudes i

capricioses, s'alça imponent.
A mesura que anem baixant,
entrem en una zona més humida i

ombrívola, on, tot i ser novembre,
els faigs encara mantenen un verd
intens i l'heura recobreix amb les
seves fulles els troncs d'alguns'
arbres.

Però un exemplar destaca enmig
d'aquesta fageda pregona: el Faig
Pare, un arbre de llegenda que ni

J.R.R.Tolkien hauria pogut imaginar.

En aquest país hi ha persones
encara vives que van ser testimoni
de grans esdeveniments: la Gene
ralitat republicana, la Guerra Civil, la

segona Guerra Mundial. Però si

retrocedim més en el temps,
aquests testimonis vius esdevenen

muts, immòbils, ancorats a la terra

que els va veure créixer, i estenen

les arrels fins als racons més
remots de la història: la derrota de

1714, l'expansió catalanoaragone
sa per la Mediterrània del segle XIV,
els primers texts en català de cap al

1200 o fins i tot l'època de Guifré el

Pelós, a finals del segle IX. Aquests
discrets observadors de genera
cions i generacions són els anome

nats Arbres Monumentals, que la
llei protegeix per la seva antiguitat i
les seves característiques extraordi
nàries. Si mai aneu als Ports de
Tortosa-Beseit i entorns, teniu l'o

portunitat de contemplar-ne un bon

grapat. Nosaltres n'hem visitat tres,
possiblement els més significatius
de la zona.

El pare de totes les oliveres

El primer dia la ruta ens porta a

Horta de Sant Joan, poble de la

Terra Alta que queda a l'oest del
massís. Des d'aquí s'observen les

Roques de Benet, conjunt singular
de parets verticals i cims arrodonits

que recorden Montserrat. Però el
nostre objectiu principal no són

aquestes espectaculars formacions

rocalloses, sinó una modesta finca
a l'entrada del poble. Joaquim
Rubio, amo de la propietat, ens

parla orgullós de les seves oliveres

mil.lenàries, de les quals obté una

varietat d'oli antiquíssim sense

Vestit d'última moda a la Fageda del Retaule
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Amb arrels superficials, retorça
des i gruixudes a manera de

cames, el faig sembla a punt de

posar-se en moviment. Les

seves branques inferiors,
seques i mortes, s'estenen en

totes direccions com els braços
d'un gegant. Uns nusos al

tronc, a manera de boca i nas,

estaven rematats per un únic ull
de cíclop que ens observa inqui-

sidor enmig de la foscor del

barranc.

D'aquí, continuem baixant

fins que el camí traça un

revolt cap a la dreta de gai
rebé Î 800, on comença el
corriol que ens porta a la
Font del Retaule, que malau
radament els darrers anys
s'asseca sovint. Seguint uns

cent metres pel nou camí,



observem unes fites a l'esquerra
que ens porten sender amunt. Poc

després d'iniciada la pujada, un

enorme pi ens barra el pas. El seu

tronc gruixut i recte es perd en l'al

çada. Hem arribat al Pi Gros, tercer

i darrer arbre monumental de la

nostra visita.

Es tracta d'un exemplar de més

de dos metres de diàmetre a la

base, que el converteixen en el pi
més gran i antic de Catalunya, molt

superior en gruix a altres pins
excepcionals del nostre entorn,
com el desaparegut Pi de la Cisa o

el pi de Tossa de Mar. Certament,
no és gens habitual en un arbre d'a

quest tipus que tres persones amb

els braços estirats no l'arribem a

envoltar completament.
Mentre tornem enrere, observo

com l'arbre, de 33 metres d'alçada
-onze pisos-, sobresurt enmig d'un

grup de faigs de color coure. Tanco

els ulis i em situo per un moment a

18 exe urs íenísrne
L I

principis del segle XIV, època de

construcció de la Catedral de

Barcelona, quan el pi era tot just un

pinyó que començava a brotar en

un de tants boscos medievals.

Desfem el camí, passant de nou per

davant del Faig Pare. Fent una

darrera mirada enrere em va sem

blar veure uns petits homenets que

sortien de dins del seu tronc. Vaig
girar-me de nou per confirmar-ho,
però ja no hi eren.•

Excursió realitzada el 12 i 13 d'octubre

per Victòria Àlvarez, Judith Nogués i

l'autor, membres de la UEC de Matará.

Accés: Tortosa-Roquetes-Mas de Barberans per la

carretera de la Sènia. Passat el poble, a uns 2 km a la

dreta hi ha un petit cartell que indica Refugi Mas del

Frare i Casetes Velles. Tot just arribar al poble cal atu

rar-se davant de la primera casa i agafar una pista a

l'esquerra amb marques grogues i blanques (PR-82).
Informeu-vos abans d'anar a Casetes Velles, perquè
sovint tallen la carretera per fer batudes de senglars.
Horaris: Des de Casetes Velles s'arriba al Faig Pare i

després al Pi Gros en unes 2 hores i mitja suposant
que es trobi a la primera (el Pi no està assenyalat i és

una mica perdedor).
Bibliografia:
Vèrtex especial el Port, desembre 1999.

- www.gencat.es/mediamb/pn/arbres/carbre02.htm:
Taula d'arbres i arbredes monumentals de Catalunya.
-www.gencat.es/probert/rutes/err156.htm: Accés a

lo Parot.
- ww. tecnocat. com/loportl flora. html#arbres_monu:
Llista descriptiva dels arbres monumentals dels Ports.

Cartografia:
El Port. Editorial Piolet. (1:40000).
Allotjaments:
Refugi Caro (977 57 27 26 i 617808816). Si bé la

seva situació no és molt estratègica per aquesta excur

sió, sí que ho és per moltes d'altres, com l'ascensió al

Mont Caro.A més, cal tenir en compte que s'hi arri

ba per carretera asfaltada en bon estat, i que els preus són força assequibles per als socis de la VEe.

Preu per nit: 620 Ptes (socis VEC), 850 Ptes (federats), 1240 Ptes (resta)
Època aconsellable:

La tardor, per descomptat. Si bé la caiguda de fulles es pot avançar més alguns anys que altres, enguany
a mitjans d'octubre la Fageda del Retaule encara era verda.



Enfilant-nos a la tomba del rei Abu-I-Hassan Ali

EIMulhacén
des de ItAlpujarra

D'Abu-I-Hassan Ali, anomenat

Mul�y-Hacen pels castellans, rei de

Granada entre 1466 i 1483, diuen

que s'enamorà de Soraia, una de

les donzelles de la soldana. Això va

provocar una guerra civil entre els

partidaris del rei i els de la soldana

Aisa i son fill Abu Abd Allah -també

conegut com Boabdil, darrer rei de

Granada-. Després d'un seguit de

batalles sagnants, Abu-I-Hassan,
mig cec i amargat, va abdicar a

favor de son germà i fill de la solda

na, Abu Abd Allah. El 1485, camí de

l'exili Abu-I-Hassan va morir al cas

tell de Mondújar, però Soraia, fidel al

seu amor i a l'estima que el rei sen

tia per la muntanya, va traslladar el

seu cos fins al capdamunt del cim,

que des de llavors porta el seu

nom, Mulhacén.

Fins llavors, el pic més alt de la

Text i fotografies: Bernat Gasull

Península Ibèrica (3.479 m.), situat

enmig del seguit de tres mils de

Sierra Nevada, havia estat batejat
pels romans com el mont Solarius i

pels àrabs com el Sulayr, sempre
fent referència a la neu i al sol que hi

lluïen bona part de l'any.
El Mulhacén no és pas, tret del

vessant nord, un cim gaire costerut,
si no més aviat encalmat. Però ofe

reix una vista excel· lent amb una

bona panoràmica de la costa nord

africana, i uns paratges únics a

Europa per la privilegiada situació

del cim. Fa temps es van construir

pistes que pujaven fins gairebé els

3.200 metres i que feien que a l'es

tiu amb 4x4 l'excursió al cim fos

terriblement curta i mancada d'en

cant. Sortosament, des que va ser

declarat Parc Nacional, cada cop hi

ha més restriccions en el trànsit

rodat, i ara cal deixar el cotxe a

2.600 m al vessant nord i a uns

2.100 m al sud. És precisament per

aquest vessant, probablement el

recorregut més curt a l'hivern, per
on transcorre l'itinerari proposat,
sortint dels pobles de La Alpujarra,
alguns d'ells declarats d'interès his

tòric, i que donen a la comarca una

personalitat diferenciada .•

�«teí t"'�í
rad; 4.30 h fins al cim.

Punt de sortida: Hoya de'l'Portillo (2.150 m)
1th�ra màxima.hacérr ( 3.479 m)'.

--

... _
Desrlivell: 1.3Qlm J"'"
Materi.J"a"co]\iellable: Grampons i piolet.
Accés; �n cotxg¿¡ km de pista asfaltada

.

sense asfill
tar des de Câf¡leira.A Capileici's'hi pot accedir en t�rt
púb�t de l'Alzina Graells arribar-hi des del Principat, el

cartff més curt és l'autopista de la costa cap a València i l'au

sovia 430 com si a'Ii'€!ssim a Albacete, però abans d'arribar a

Almansa ens desviem à la Font de la F�� enIT�r
ía 33�ap aVill�alIí anem c_;.p, a Múrci

.

Almeaa 1 Motril segui.nt�ta, �ns a

��.,ja, a:ba

Jarr�� en viem cap a 'interiof e ens

hi podem arribar des de Lorca i e

Lanjarón).
Cartografia: Sierra Nevada La Alpujarra, Escala 1 :40.000�
Alpina. Any 2� (a Andalusia també podem trobar altres

mapes excursionistes)
On �t;mir: És recomanable qualsevol h_ dels
del vQltan (Gs.mpaleira, Bubiº� �Il'!Paneit:al!�¡;m¡

�ugos, Busquistar i Trevélez), però també es pot fer�it a

Pitres, al càmping o ai refugi: que queda a 5 minuts del poble
caminant. El ,�ern del 2001-2002 és de 7,20 euros

inclòs el dormir i la llenya per al foc. Tot i que aquest refugi
no està catalogat oficia.1:6îent, a Sierra Nevada n'hi ha uns

quants, així com albergs. El més important és el Refugio
Poqueira (2.5Q{:Lm) al costat sud amb 87 places, i un preu
d'uns 8 euros p rtit P o�erats i uns 4 euros pels fede-

rats. É . gestionat per la e eración ��uza de Montañismo

(Telè del refugi 958 343 3�.
s �rmacions d'interès: existeixen agències i guies

e muntanya a Capileira'�hÍíi.l¡¡,.nO�� de mate",

rial; i una oficin ,. f6rm5 a p�rr'F� bo de

visitar la com e aAlpujarr�pecial ent els pob1es de

Pampanei ubión, Capileira t'fi'J"revélez, i pd comptat,
un cop allí, allargar-nos fi�anada, per visitar

.

tat i

l'Alhambra. .......!!Ifiioo�.

Itineraris alter-na' .1\ltre vies força típiques per pujar al
""Mdfhacé n des de l'estació d'esquí de Sierra Nevada

r la vorjllll"r.¡¡èls,l:<Yo des del poble de Tre�



L'itinerari que tot seguit es des"
criu es pot fer durant tot l'any,
tot i que és particularmeni inte
ressani a l'hivern; caminant,
amb raquetes o amb esquís.

Comencem a caminar a

Hoya del Portillo, a 2.150 m

d'alçada. L'accés s'ha de fer
en cotxe a través d'una
carretera asfaltada que va de

Capileira (1.432 m) fins a

Hoya de la Reina (1.800 m).
A partir d'aquí continua una

pista per on transiten tota

mena de cotxes malgrat que
cal anar en compte d' on es

posen les roderes.
A Hoya del Portillo hi tro

bem una zona d'aparcament
i una caseta d'informació del

parc. Des d'aquí comencem

a caminar ben d'hora.ja que
l' excursió és llarga i, a més, a

pnmera hora del matí

podem gaudir de les llums
rosades del sol damunt la
serra tota nevada i de la

magnífica visió de les mun

tanyes del Marroc ja des d'a

quest punt.
Rere la caseta d'informa

ció surt el camí que en zig
zag travessa un bosc de pi
roig amb el brancam inferior
ben net. Hem de seguir el
carni o anar-lo tallant per
enmig del bosc, sense sortir
del tram desbrossat i seguint
el llom de la muntanya fins a

anar a espetegar a una gran
explanada que ens menarà,
seguint el pendent de la
carena, fins al reclau de la

pista que porta fins al Veleta,
just sota el pic de Prado
Llano (2.400 m). Abans,
però, trobem un rètol que
ens indica el camí al refugi
Poqueira, probablement el

refugi més visitat per fer el
Mulhacén. Però com que l'i
tinerari proposat és per fer
lo en un sol dia, ens estal
viem aquest camí i per tant

també la possibilitat de fer-hi
nit i fer el cim l' endemà.

20 excurslenísrne
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Arribem. doncs al reclau.

Aquest tram, sovint net de
neu pel fet de trobar-se a ple
solell, canvia de cop una

vegada seguim la pista que
s' endinsa al costat est de la

muntanya amb neu i glaç.
Avancem per la pista nevada
fins a l'Alto del Chorrillo

(2.727 m).A la carena és facil
trobar-hi moltes plaques de

glaç que fan que els gram
pons siguin de gran ajut. Un

cop allí cal enfilar-se pel
110m sud del Mulhacén, la

Loma del Tanto, probable
ment més despullat de neu, i

amb rastres d'una antiga pista
que el ressegueix. El darrer
tram de la Loma és més ro

cós i arribem a l'inici de la
Loma del Mulhacén (3.000
m) que ens mena per una

pujada suau fins al cim

(3.479 m), deixant a la
banda sud el Mulhacén II

(3.362 m). En aquest darrer
tram la ruta deixa de
ser tan solitària i ens

trobem excursionistes
i esquiadors que vé
nen del refugi de

Poqueira. Evident
ment la vista és

excel-lent, amb tot el
vessant nord, i la ciu
tat de Granada que
s' endevina darrerre
del pic Veleta i, per

descomptat, el mar i

Àfrica. La baixada es

fa pel mateix lloc.

Aquest itinerari fou
realitzat durant l'hivern.

d'enguany per Núria

Quintana, Elisabet

Villalta i Bernat
Casull.

t
N

Càmara I!.;
de Carga

Capileira
(1432 m)



Narcís Casas i Devesa

Després d'una quarantena d'anys de col-laboració
diària amb un company i amic, quasi un germà gran,

compartint satisfaccions i contrarietats, és gairebé
impossible escriure una necrològica coherent sense

repetir-nos en alguns aspectes i passar-ne altres per
alt.

Narcís Casas i Devesa, mort el passat 27 de des

embre als 94 anys, va ser fundador, l'any 1929, junt
amb �s seus germans i amics del Grup
Excursionista Isards, un dels clubs que, amb altres

entitats excursionistes barcelonines, va promoure el
manifest que, després de controvèrsies i reunions,
va donar peu, el juny de 1931, a la creació de la Unió
Excursionista de Barcelona. En aquella primera junta
directiva, Casas va assumir la vocalia de

Propaganda.

Mesos després, com a vocal de la secció de

Muntanya, va promoure la construcció del primer
refugi de l'entitat a la Molina i va començar a difon

dre la gimnàstica aplicada a l'esquí, a més d'organit
zar travessies d'esquí de muntanya, curses i cam

pionats socials d'esquí de fons, d'eslàlom i de salts
en uns temps en què aquestes especialitats eren

gairebé desconegudes a casa nostra. De fet, Casas
era fins al moment de la seva mort l'últim supervi
vent de la primera promoció d'àrbitres d'Esquí de

Catalunya i del primer Comitè Català de Refugis que
va construir el refugi de la Vall Farrera.

D'aquesta manera, entre 1931 i 1936, Narcís
Casas es va convertir en un dels puntals de
la UEC, fomentant l'excursionisme d'alta

muntanya, organitzant i participant en els

Campaments Generals de Catalunya i en

eliV Ralli Congrés Internacional de

Càmpings Clubs celebrat a Caldes de
Montbui el juliol de 1936.

E11936, presidint la Federació

Catalana d'Esquí, va organitzar la

companyia d'esquiadors del

Regiment Pirinenc núm.

1 de la Generalitat

destacament

que el govern
català va

guardonar el 2001 amb la

placa de la Creu de Sant

Jordi.

Del 1943 al1947 va

ser president de la

UEC de Barcelona. En aquest període impulsà la

creació d'una Secció d'Escacs i va haver de fer front

Text i fotografies: Jaume Ramon i Morros

a un assalt d'incontrolats allocal social.

Posteriorment, al crear-se l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista, va ser un dels primers a donar-li

suport i col-laborar-hi intensament, aportant docu

mentació i catalogant llibres i revistes. Dintre de les

col-leccions de l'ABE va publicar Lliçons d'Esquí
(dues edicions) i Els meus seixanta anys d'esquí.

El 1971 va ser nomenat degà president de la Junta

Consultiva. A partir de 1972 va assumir la responsa
bilitat d'organitzar les sortides de veterans.

L'assemblea de 1973 el va designar vocal conserva

dor del nou local social i el 1976 va ser elegit vice

president de la UEC de Barcelona. Com a vocal

d'Esquí impulsà cursos d'esquí a la Molina, Cerier,
Font Romeu, entre altres estacions, i de fet, fins

l'any 1998 va continuar dirigint les diferents edicions
dels cursets "Esquí per a totes les Edats" i "Curs de

Cap d'Any".

El 1982, la UEC el va guardonar amb la insígnia de

plata, i un any després, el 1983 va rebre de mans del
President de la Generalitat una de les primeres
medalles de Forjador de la Història Esportiva de

Catalunya que lliurava el govern català. Però malgrat
la seva edat, Casas se sentia encara actiu. Per això
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En complir noranta anys el 1998, la Televisió de

Catalunya va dedicar-li un programa. Va coincidir

amb l'abandó definitiu de la pràctica de l'esquí.
Però encara va poder tenir la satisfacció de veure

reconegut amb la concessió de la placa de la Creu

de Sant Jordi el sacrifici d'aquells minyons esquia
dors que ell havia comandat pels Pirineus catalans i

terres de l'Ait Aragó.

Hem d'agrair les nombroses mostres de condol

rebudes, entre les quals cal mencionar les de la

Estació i de l'Escola d'Esquí de la Molina.•

el 1989 va ingressar al grup Cavall Bernat, i anys

desprès, entre 1994 i 1998, el seu esperit de servei

el va empènyer altra vegada a assumir la presidèn
cia de la UEC de Barcelona. El 1997 la UEC de

Barcelona va dedicar-li la Diada del Soci en un acte

celebrat a Vilanova de Sau.

Paral·lelament a la seva devoció per la muntanya,
també va cultivar altres facetes. Així va ser un exposi
tor habitual de pintura i escultura als Salons d'Octubre

o de Tardor dels artistes de la UEC. En una circular de

juny de 1942 referent en un primer saló d'art de l'afec
cionat hi trobem referències a gravats en fusta tallats

amb ganivet de muntanya per Narcís Casas.

LLIÇONS D'ESQUÍ
Narcís Casas i Devesa

170 x 120111111,60 pàg., Illustrat

Barcelona, 1980

El seu autor, Narcís Casas i Devesa, va ser un veterà pioner de l'esquí a

Catalunya. President l'any 1936 de la Federació Catalana d'Esquí i Àrbitres
d'Esquí, va dedicar la seva vida esportiva a promoure l'esport de l'esquí en l'as

pecte més noble, o sia, que el practicant frueixi de la neu i del paisatge sense ten

sions competitives que malmeten l'esport veritable.

No hi ha dubte que Lliçons d'Esquí desvetllarà encara inquietuds i iniciarà a més
d'un neòfit a comprendre i a trobar el goig de lliscar per la neu amb unes fustes
als peus.

ELS MEUS SEIXANTA ANYS

D'ESQUÍ
Nards Casas i Devesa

240 x 170111111,72 pàg., Illustrat

Barcelona, 1993

L'autor que als vuitanta-cinc anys encara participava als

Campionats de Veterans d'Esquí de Catalunya, ens ha contat de
manera força esquemàtica la seva participació en la història de l'es

quí a Catalunya. Una història que comença amb el descobriment
de les pistes de Font Canaleta a la Molina, ens parla de com van

fabricar artesanalment els primers parells de "fustes", del Xalet
del CEC, de la primera Federació Catalana d'Esquí, de les anades
a Sestriere i als Jocs Olímpics de Garmisch-Partenkirchen fins a

l'ensulsiada del 1936. En aquest punt, Casas aborda la participa
ció excursionista en la constitució del Regiment Pirinenc núm.
1 de Catalunya, en el qual, com a president de la federació i

esquiador més veterà i tècnic, va ser nomenat capità pels compo
nents de la companyia d' esquí del regiment. És interessant de lle

gir com anaven les coses en temps de guerra i veure i constatar

les diferències culturals dels nostres excursionistes i esquiadors
amb la gent de terres enllà.

En homenatge a la memòria de Narcís Casas i Devesa, "Lliçons d'Esquí" i "Els meus seixanta anys d'esquí" seran facili
tats a tots els socis de la UEC, mentre hi hagin existències. Els podreu recollir a la Biblioteca de l'ABE a a la secretaria de
Consell General.



Adéu,mestre

Observant a través dels vidres de la primera planta
del tanatori de les Corts aquell trist i rúfol dia de

desembre, i mentre m'esperava per dir-li l'últim

adéu, recordava, en relació a l'actual efemèride, dels

cent vint-i-cinc anys del naixement de l'excursionis

me català, com amb el mestre i amic Narcís Casas

havíem pujat junts a la Pica d'Estat tot celebrant el

centenari feia justament un quart de segle, una

ascensió que tinc molt present ja que era la primera
vegada que assolia un tres mil.

Aquell dia anava acompanyat de dos mestres: en

Narcís i el meu pare. També venien un germà i dos

nebots d'en Casas que portaven canyes de pescar

perquè tenien la intenció d'endur-se'n algunes trui

tes d'aquells estanys i rierols de muntanya. A migdia
passàrem pel refugi de la Vall Farrera i en Narcís va

explicar-nos com varen organitzar el primer Comitè

Català de Refugis, i de com és desenvoluparen els

esdeveniments per la construcció d'aquell primer
refugi, sense oblidar -orgullós d'haver-ne format

part- que foren els homes de l'antic Regiment
Pirinenc els que evitaren que fos enderrocat per les

tropes republicanes en la seva retirada.

Continuàrem camí fins arribar a la cova dels

estanys de Sotllo, on la família Casas va passar la

nit mentre que nosaltres plantàrem la tenda petita.
L'endemà pujàrem, fins al cim de la Pica. Tinc molt

present la tartera fins al coll, que semblava inacaba

ble, i també l'esglai provocat per les relliscades a la

glacera -ja que portàvem piolet però no grampons-,
tot caminant entre en Narcís i el meu pare. Signàrem
al llibre de registre i ens apropàrem fins al cim del

Montcalm. Acabàrem amb un dinar i la corresponent
tertúlia a la fonda d'Àreo. I és que en Narcís, sempre
et sorprenia amb les seves aventures, que no deixa

ven de ser petits segments de la història de l'excur

sionisme i l'esquí de Catalunya.

Va fundar amb els seus germans i amb un grup
d'amics el Grup Excursionista Isards el 1922 i

començà a practicar l'esquí amb un equipament que
s'havia dissenyat i fet ell mateix, ja que no disposa
va de diners per comprar-ne -aleshores tots eren

d'importació-. El 1925 va fer la seva primera sortida

d'esquí a la Molina. Va ser fundador de la Unió

Excursionista de Barcelona, de la Unió Excursionista

de Catalunya, del Comitè Català de Refugis de la

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
del Patronat de la Molina -que volia impulsar la

construcció de la primera estació d'esquí- i de la

Federació d'Esquí de Catalunya, de la qual va ser el

primer vicepresident i el segon president. També fou

la revista L'Esquí de 1936-. Com a directiu participà
en les Olimpíades d'hivern de Garmisch

Partenkirchen i va poder copsar la societat autorità

ria de l'Alemanya nazi de la qual ens havia explicat
múltiples anècdotes.

També col·laborà, per amistat amb Ignasi de

Quadras, en la reorganització de la Federación de

Montañismo y Esquí de los Pirineos Orientales i en

la instal·lació del primer remuntador a la Molina por

tant-hi l'electricitat des d'Alp. Va ser membre de

moltes juntes de la UEC de Barcelona i president de

la mateixa en dues ocasions. Des de la secció d'es

quí promocionà la pràctica d'aquest esport a través

de nombrosos cursets. D'això va ser-ne un mestre

sempre escoltat pels professors de l'Escola

Espanyola d'Esquí de la Molina.

El 1987 la Generalitat li concedí una de les prime
res medalles de Forjador de la Història Esportiva de

Catalunya. I el 1989 fou entronitzat com a membre

del Grup Cavall Bernat per haver assolit aquesta
agulla montserratina quan practicava l'escalada. No

va deixar d'esquiar fins als noranta anys coincidint

amb la seva última participació en la Cursa de

Veterans i amb un programa especial que la

Televisió de Catalunya va dedicar-li.

En la vessant de l'excursionisme cultural formà

part de l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista i publicà
Lliçons d'Esquí l'únic llibre de tècnica escrit i pensat
en català i les seves memòries Els meus seixanta

anys d'esquí. Fou membre del jurat del Premi Sant

Bernat de literatura excursionista convocat per la

Federació i gestionat durant anys per l'Arxiu. Cal

remarcar les seves col·laboracions artístiques en

forma d'olis i escultures en els Salons d'Octubre i

després de Tardor organitzats any rera any per la

UEC de Barcelona.

Per a tots nosaltres la pèrdua serà molt dura, ens ha

deixat, el mestre que ens ha ensenyat a esquiar, l'a

mic d'excursions, el company de cordada i fins i tot

un dels testimonis de primera mà de la història de

l'excursionisme i de l'esquí català del segle XX.

Adéu mestre, has iniciat el darrer descens després
de menjar aquella taronja que sempre enterraves a

la neu perquè fos més fresca mentre contemplaves
la panoràmica després d'assolir un cim. Et trobarem

a faltar però potser ens retrobarem d'aquí un temps
per poder davallar amb rapidesa, amb un control

total de l'home sobre l'esquí, tal com ens ensenya
res, pels meravellosos paisatges de roques, soques i

avets nevats que tant tu com nosaltres sempre hem

àrbitre d'esquí de la primera promoció -en podem somniat.

veure una fotografia en la pàgina 57 del número 4 de
Jaume de Ramon i Vidal
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ursienísrne

una altraVies errades,

Ens podríeu fer cinc cèntims en què consiteixen
les vies ferrades?
Bea Forés, Daniel Sánchez i Xavier Sánchez: Les vies
ferrades consisteixen en itineraris de muntanya equipats
amb ferros i protegits amb cables d'acer que ens per
meten gaudir de la verticalitat. Estan equipades, d'una

banda, per cables, que a manera de passamà ens per
meten assegurar-nos i, de l'altra, per una sèrie d'ele
ments que ens fan possible la progressió, tals com

graons, escales metàl-liques, ponts, pasarel·les, cade

nes, etc. Fer vies ferrades, podríem dir, és una altra

forma de conèixer la muntanya des d'unes perspectives
que, en primera instància, semblen només reservades

als escaladors.

Arran d'una ressenya bibliogràfica apareguda a

Excursionisme, correponent al mes d'octubre de

2001, vaig descobrir el vostre llibre titulat Vies
ferrades i camins equipats, com se us va acudir

fer-lo?

OS: Jo tenia el costum de ressenyar les vies ferrades

que feia en una llibreta blava i un bon dia
la Bea i el meu germà, en Xavier, em van

comentar que tota aquella informació

seria molt interessant divulgar-la. A

partir d'aquella conversa, que ara ja
farà un parell d'anys, ens vam

engrescar tots tres en aquest projec
te que ha culminat amb la publicació
d'aquest llibre. Abans de començar
el llibre vaig fer una entrevista per
Excursionisme a Joaquín Olmo,
pare de moltes de les vies ferrades

modernes de Catalunya. Durant

el temps que hem fet el llibre

també hem contactat amb altres

persones vinculades a aquest
món l, poc a poc, ens hem acabat

de convèncer del buit informatiu que hi ha en matèria
de vies ferrades al nostre país.

En relació al buit bibliogràfic sobre aquesta matè

ria, us ha sigut difícil arraplegar informació per
elaborar el llibre?

XS: Sí, gairebé, podríem dir que no hi havia res escrit en

català sobre les vies ferrades del país, per tant trobar
vies noves ha estat una tasca un pèl detectivesca. Per

tant, a banda de les vies ferrades més conegudes, n'hi
ha un munt que hem descobert a partir de cites en

revistes especialitzades. D'altres les hem descobert a

partir del boca-orella, és a dir, parlant amb els propis
autors. De fet, algunes de les vies ferrades no estaven ni

ressenyades. Per tant, segurament, moltes de les vies

que aconsellem a la guia, possiblement,. mai havien
estat ressenyades i, en aquest sentit, podem dir que el
llibre fa una aportació interessant. En relació al buit

bibliogràfic, però, s'ha donat la curiosa circumstància

que en pocs mesos de diferència a la presentació del
nostre llibre se n'ha presentat un altre sobre el mateix
tema i en català. Ara bé, en tot cas, l'un es comple
menta amb l'altre i viceversa. Aquesta falta de llibres

especialitzats sobre el tema contrasta amb altres països
com Suïssa, França a bé Itàlia, amb una tradició "ferra
tera" molt més important. Per exemple, a França, hi ha
un senyor anomenat Gerard Papandreau que ha escrit
molts llibres relactiu a les vies ferrades i n'ha ressenyat
moltes d'Eslovènia, Àustria, Suïssa, etc ...

Ens podríeu explicar, amb més deteniment, els

objectius de llibre, com l'heu estructurat, anècdo

tes, etc ....

BF: Hem procurat fer un llibre de ressenyes de vies
ferrades eminenment pràctic, és a dir, que constitueixi
una bona eina per l'excursionista que es vulgui iniciar en

aquesta modalitat, però també per aquell que ja cone

gui el món de les vies ferrades però vulgui descobrir-ne
de noves. La primera part consta d'una breu ressenya
històrica de les vies ferrades, una part de consells i,
finalment, el gran gruix del llibre que consta de 56 itine
raris. Com que el tipus d'itineraris proposats són molt

heterogenis els hem agrupat en quatre grans grups: en



forma de gaudir de la muntanya
per Ramon Boter de Palau i Gallifa

vies ferrades, com per exemple la via Olmo-Urquiza del

Montsec; en camins equipats, com les Gorges de

Carançà; en canals equipades, com ara la canal del

Cavall Bernat, i en ascensions d'alta muntanya, com es

el cas del Balaitous per la bretxa Latour. Una de les

coses més gratificants del llibre ha estat fer tots els iti

neraris ressenyats, a més a més, aquest fet ens ha per
mès conèixer la geografia pirinenca i catalana amb
molta més profunditat.

Uf

Via ferrada de la Passarel·la, Saint Jean de Maurienne. França

En un altre ordre de coses, quí podríem dir que
són els percussors de les vies ferrades?
OS: Les primeres vies ferrades, anomenades en un pri
mer moment "sentieri attrezzati", es van obrir a les

Dolomites i daten de la primera Guerra Mundial. Eren

vies obertes per destacaments alpins de l'exercit italià.
Podríem dir, per tant, que la seva funció, en un primer
moment, va ser merament geoestratègica, motivada

per la importància de disposar de localitzacions enlaira
des a les valls alpi-
nes per contro

lar les fronteres.

Aquestes pri
meres vies, pos
teriorment reequi
pades pel Club Alpí Italià, encara es poden fer i us

asseguro que són molt interessants ... tenen escales,
ponts i, fins i tot, túnels que travessen la roca.

rre per la paret de Santa Cecília, enllaça amb la paret
Oest de Sant Jeroni i finalitza al punt més elevat de tot

el massís: el cim de Sant Jeroni, que sens dubte és un

dels miradors més bons de la muntanya de Montserrat.

Ens podríeu comentar breument

quin és el material que s'utilitza per
fer vies ferrades?

BF: El material que utilitzem, en general,
és molt similar al dels escaladors.
Portem un arnés, lligat amb una baga
d'ancoratge amb dissipador d'energia;
mosquetons específics per fer vies

, ferrades, que es caracteritzen per

aguantar impactes superiors a 3.000

kg; casc, especialment en llocs com

Montserrat on la roca està molt des

composta; corda dinàmica, per si cal

assegurar algun pas mal equipat a cal

fer un ràppel; un vuit per assegurar a

rappelar; per calçat, depenent de si hi

ha neu a no, duem botes rígides a de

trekking; i, finalment, uns guants, que
són un complement molt subjectiu però
recomanable, per evitar qualsevol
lesió a les mans.

Per acabar, ens podríeu reco

manar alguna via ferrada en

particular?
BF: Jo us suggereixo la via ferrada

d'Oliana. Penso que és una de les
més maques de tot Catalu

nya. Té unes vistes impres
sionants sobre l'embassa

ment d'Oliana.

OS: Jo us aconsello un

camí equipat, consiteix en

pujar per la canal dels Ganxos i

baixar per la canal Nova, situades
al Puigsacalm.
XS: Jo, la via ferrada Serres de

Mestral, al municipi de I'Hopitalet
de l'Infant. És una via que té la par
ticularitat de transcorrer molt a

prop del mar i de la xemeneia de la

central nuclear de Vandellòs. Tin

gueu en compte, però, que és una

via difícil.

I a Catalunya, quí són els impulsors d'aquesta
modalitat?
XS: Les primeres vies ferrades que hi ha a Catalunya i a

la resta de l'Estat, possiblement, ja tenen més de mig
segle, de fet, més que vies són camins equipats. Uns
bons exemples són la canal dels Ganxos per accedir al

Puigsacalm, o bé les mítiques clavilles de Cotatuero, en

el Pirineu aragonés. Ara bé, de les vies ferrades moder

nes en què es combina espectacularitat, bellesa i verti
calitat en són responsables, entre d'altres, en Xavier

Vidal, el Joaquín i l'Antonio Garcia Picazo. Aquest
darrer, bon coneixedor de les parets de Montserrat, és
el qui va obrir unes de les vies més conegudes del país:
la Teresina. És un itinerari de gran bellesa que transco-

Totes aquestes vies que es comenten p/llarg de l'entrevista

estan recollides en e/llibre Vies ferrades i camins

equipats. Si esteu interessats en adquirir-lo, a bé voleu

algun consell concret, la Beatriz, en Daniel i
en Xavier estan a la vostra

disposició a l'adreça
electrònica: ferrades@hotniail.com



Torna la cursa del Bassiero
La UEC de Barcelona organitza, un

any més, la tradicional cursa d'esquí
de muntanya al voltant del pic del

Bassiero. Tot i que la prova, que

enguany arriba a la trenta-vuitena

edició, manté el seu traçat alpí habi

tual, l'organització ha anunciat la
introducció de variacions per donar
nous al·licients als participants. El

recorregut definitiu, però no es deci
dirà fins pocs dies abans de la

prova, en funció de la quantitat i la

qualitat de la neu. En qualsevol cas,

el punt de partida serà l'itinerari bàsic
des darrers anys, consistent en nou

trams amb un desnivell acumulat de
1.860 metres.

Així el primer tram consistirà a pujar
de Mare de Déu de les Ares (cota
1.800) al Refugi Mataró (2.245), des
d'on es continuarà l'ascensió fins al
coll de Bassiero (2.738) i encara d'a

quífins al cim (2.901). Un cop dalt,
comena el descens, primer cap al
coll de Sant Maurici (2.711) i des

près fins a la coma de l'Abeller

(2.200). Un cop aquí toca tornar a

pujar fins al coll de Saboredo

(2.750), per tornar a baixar fins a

l'Estany Glaçat, a la cota 2.500. Des

d'aquest punt s'ha de tornar a pujar
fins al pic de Gerber (2.709), on

s'emprèn la baixada final, altre cop
fins a Mare de Déu de les Ares, a la

cota 1900, en el que constitueix el
descens acusat, amb un desnivell
de 909 metres.

La inscripció costa 21 euros (3.000
pessetes) si es fa anticipadament i

27 (4.000 pessetes) si es fa el 16 de

març, dia en que es fa la
rebuda dels participants a

l'hostal Castellarnau
d'Escaló. Us podeu preins
criure a través del formulari

que trobareu a la pàgina
web de l'organització
(www.estadium.ya.com/uec
barcelonalbassiero/bassie

ro.htm) i fent l'ingrés al

compte corrent del BBVA n.

0182324725
0201514072. (recordeu
portar el comprovant de I'in-

SEGURETAT A LA MUNTANYA

Coincidint amb la temporada hivernal, la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha posat en

marxa una nova campanya de promoció de la seguretat en

les activitats muntanyenques. Un any més s'ha editatel tríp
tic A la muntanya vés-hí segur 2002, i a més, enguany, com

a novetat, s'ha publicat un opuscle que ens convida a ser

prudents i a gaudir d'aquests espais naturals. L'opuscle, de
16 pàgines a color, ha estat elaborat per tècnics de l'Escola

Catalana d'Alta Muntanya, de l'Institut Cartogràfic de

Catalunya i de l'Institut de Medicina de Muntanya, i l'edita la
Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat. El seu objectiu és aconsellar i sobretot sensibi
litzar els aficionats als esports de muntanya alhora que es

facilita l'accés a les principals fonts d'informació sobre el
tema. J�_'

FEEC

EUROCONGRÉS DELS ESPAIS OCCITANS I CATALANS &
La necessitat de millorar el nivell de vida de la gent de la

muntanya i de conservació del medi natural davant de la

pressió econòmica en forma d'infraestructures, així com la

marginació de les comarques d'alta muntanya lleidatanes a

l'hora d'aplicar mesures de reequilibri territorial, van ser algu
nes de preocupacions mostrades pels participants a

l'Eurocongrés 2000 dels Espais Occitans i Catalans, cele

brat el passat 24 de novembre a Lleida. En aquest sentit,
un dels punts que va centrar el debat va ser la línia de tren

Lleida-La Pobla de Segur, una infraestructura deficitària i de
la que l'Estat s'ha despreocupat deixant-hi d'invertir.

grés el dia 16). Si no, també us

podeu dirigir a la UEC de Barcelona

(Gran Via de les Corts Catalanes,
580) dilluns, dimecres i divendres de
19 a 21 h fins el 13 de març

A part, com a mesures de seguretat,
cada participant ha de portar gram
pons, manta isotèrmica, corretges
de seguretat de les fixacions, casc

obligatori per la pujada i la baixada

(són vàlids els cascos de Bn, esca

lada o esquQ i cada equip una pala
homologada per la UlM.

LES UEC DEL PRAT I CORNELLÀ, ALS ANDES &
Els Andes van ser durant el passat mes de gener l'objectiu
de dues expedicions integrades per socis de les UEC del

Prat de Llobregat i Cornellà. Una d'elles, la del Prat, bateja
da amb el nom de "Cumbres de América", tenia com a

objectiu fer el cim de l'Aconcagua, de 6.960 metres, i el
volcà més alt del món, l'Ojos del Salado, de 6.898. Segons
han informat fonts de l'entitat, en el moment de tancar

aquest número, els expedicionaris havien aconseguit
almenys el cinquanta per cent dels objectius, al haver asso

lit el cim de l'Aconcagua.

L'ÀNIMA DE LA MUNTANYA
Fins al proper 80 de juny es pot visitar al Palau Robert

(Passeig de Gràcia, 107. Barcelona) l'exposició "L'ànima de
la muntanya". La mostra intenta aprofundir en la particular
relació que al llarg de la història han mantingut l'home i la

muntanya a Catalunya. Amb aquesta finalitat, s'ha estructu

rat l'exposició en sis àmbits diferents, batejats com

Preàmbul, Pluralítat de sígnífícats, Solcs a la pell de la Terra,
Oíàlegs, La vída a la muntanya, i Entre la curíosítat í J'evasíó.

Cadascun d'ells conté obres d\art, filmografia, fotografies,
literatura i objectes explicatius disposats de forma que fan

l'exposició atractiva i amena. La mostra s'ha complementat
amb un cicle de conferències i taules rodones dins el qual,
el pròxim 21 de març tindrà lloc el coloqui Expedícíons
catalanes al sostre del món, en què els membres de les
tres primeres expedicons catalanes a l'Everest posaran
sobre la taula les seves experiències en els diferents intents
catalans per assolir el cim. L'acte s'acompanya deia pro

jecció del vídeo de l'expedició Everest 1982.



ELS PREUS DELS REFUGIS EN EUROS

Amb l'arribada de l'euro, la UEC també ha hagut d'adequar-hi els preus dels refugis:

Dormir Mitja Pensió Pensió Complerta
Refugis Soci Federat Turista Soci Federat Turista Soci Federat Turista

Mas del tronc 3'75* 5'35 7'75 15'00 17'00 19'00 22'25** 24'00 26'00

Caro 3'75* 5'35 7'75 15'00 17'00 19'00 22'25** 24'00 27'00

Rebost 3'75* 5'41 8'00 15'00 18'06 20'65 22'25** 27'60 32'65

La Molina 3'90* 5'50 7'75

Xalet 10'76 13'07 14'42 16'95 20'73 21 '58 24'58 26'08 28'10

Utilització dels refugis sense pernoctar:
Socis 1 '50 Federat 1 '95 Turistes 2'70

Nota: Menors de 6 anys acompanyats dels pares gratuït

Nota: Els preus de dormir en el Xalet, inclou l'esmorzar

(*) (*) Grups d'iniciació i jovent a partir de 20 persones (socis)
(*) Nomès dormir: 3'01

(**) La Molina P/C 22'00 Rebost P/C 21 '00 Caro P/C 18'00

Terrenys d_'acampada:
Caro-Alfara de Carles, els Ports (al costat del refugi)
Preu 3'61 € per persona i dia
Tel. 977 26 71 28, mòvil 617 80 88 16 Assumpta i Lluís

Rectificació: A l'article "Hem fet camí" del número anterior d'Excursionisme, concretament, en la pàgina 16, paràgraf quart hi

manca una ratlla, que complementat havia de dir: ... eI1953 tornaren a unificar-se revista i Circular amb una portada en color, cosa

aconseguida per l'Artemi Jaumà, nou president de la UEC i director de la revista, el càrrec de Cap de Redacció i després
Director l'ostentà en Gener Aymamí fins l'octubre de 2001.

Com que aquest any és un bon any
de neu farem un breu repàs de la ter

minologia bàsica de l'àmbit de l'esquí
per intentar evitar patinades d'aque
lles innecessàries. Una de les condi
cions fonamentals per poder practicar
l'esquí alpí és disposar d'un bon

equip si és que no volem tornar a

casa ben constipats o amb una bona
lesió.

Primer de tot ens cal un vestit d'es

quí o una granota d'esquí o un bon
anorac per protegir-nos el cos del
fred i de la neu, A banda d'això, no

hem d'oblidar la gorra per cobrir-nos
el cap; els guants; les ulleres; una

ronyonera que ens penjarem a la
cintura per tenir a mà altres objectes
que ens puguin ser útils com ara una

crema de llavis, la cera per als

esquís, etc.; unes botes de descans

per poder caminar més còmodament

quan haguem acabat d'esquiar; les

L'esquí alpí
botes d'esquí i, evidentment, els

esquís i els bastons,
Els esquís consten de diverses

parts: la sola, que és la part inferior o

la superfície que està en contacte

amb la neu durant el lliscament; la

punta o extrem anterior; l'espàtula,
que és la part del davant, més ampla
i més prima que la resta i acabada
amb una curvatura cap amunt que
permet que l'esquí no s'enfonsi en la
neu i hi llisqui més fàcilment; el can

tell situat a cada costat de la sola i la
cua o part posterior, Cada esquí
consta també d'un dispositiu mecà
nic que subjecta la bota a l'esquí i

que anomenem fixació de segure
tat, Les parts bàsiques de la fixació
són la puntera o part anterior, l'alça
situada sota la fixació que serveix per
evitar el contacte de la bota amb la

neu, la talonera o part posterior i el
fre.

Actualment s'han posat de moda
els esquís càrving que són uns

esquís d'espàtula i cua més amples
que la part central, de cos més estret
i menys gruixut que l'esquí alpí clàssic
i força més flexible,

Les parts dels bastons són fona
mentalment tres: el punyo punt per
on l'esquiador agafa el bastó; la

corretja per poder-hi posar la mà i

evitar que el bastó rellisqui i la volan
dera de la part inferior que fa que el
bastó no s'enfonsi excessivament en

la neu

Per poder pujar a les pistes, ens cal
utilitzar uns remuntadors: el telecadi
ra o telesella i el teleesquí o telea

rrossegador.
Bé, després de tot això, us desit

gem una bona esouiadal
Un altre dia ja us parlarem del lèxic

del surf de neu (snowboard), I' esquí
de fons i l'esquí de muntanya.

Centre de Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

exeursjenísme 27
307
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Del Coll de ëracons a

Sant Miquel de Falgars
Osona - Garrotxa

0a;ft�4fi.a: Puigsacalm- Bellmflint;
£sc.1:2'5._. iBtl.AlJlina.
Accés: Caff'etera B�S224 que va

de Sant Pere de Threlló a Osona

fins a ]oanetes a la Garrotxa.
Aparqueu al mateix CDU de
Bracons a 1.130 m.



Descripció: En sortir de l'aparcament en

direcció nord tenim dues opcions:
a) flanquejar el vessant esquerre de la

Noguera Pallaresa mirant de no perdre
altura, superar el torrent que baixa del cim

del Pedescals i finalment arribar a la vall

de Parrós

b) baixar per la pista que va a

Montgarri perdent una mica d'alçada fins

a trobar la cabana de Parrós a la nostra

esquerra, situada a la desembocadura de la

vall homònima. És prou neta i hi poden
fer nit 4-5 persones sense comoditats. Cal

encarar en direcció Oest la vall de Parrós,

seguint més a menys el curs del riu. A la

part baixa anirem una mica encaixonats

entre bascas de pins. A la part centralia

vall s'eixampla i la vista s'obre.A uns

-�------------

Descripció: Del mateix coll cal agafar una

pista en direcció sud. Després d'un primer
revolt un camí s'enfila amb força cap a l'es

querra. Al cap d'uns metres trobarem un

tancat de filferro pel bestiar. Just llavors ens

començarem a endinsar en la màgia d'una

gran fageda, som al Pla de la Grevolosa. A la

tardor i a l'hivern gaudirem plenament de la

bellesa de la llum que arriba a tot arreu, del

plaer de caminar sobre la fullaraca, i del mis

teri d'aquests faigs gegantins. Acabat el Pla

perdem a!çada i recorrem tot el vessant sud

de la serra dels Llancers seguint el camí que,

ja més planer, travessa la fageda a mig pen
dent. És sens dubte el tram més bonic. Al

fons gaudim de bones vistes sobre el

Montseny. El camí ens porta a! Coll dels

Llancers (lh 15 min), a 1.180 m, on canvia

rem de vessant. Ja a la cara nord de la serra

Descripció: Aquest itinerari ens descobrirà

un racó amagat i poc conegut de la serra del

Port del Comte: el Prat de Bassies, una

extensa i solitària plana a 2.000 m idea! per a

la pràctica de raquetes de neu. Ca! anar-hi

quan encara hi ha neu a da!t i el sol ha tin

gut temps de fondre la neu que cobreix la

pista, orientada a! sud. Amb sort podrem dei

xar el cotxe a l'inici del Prat de Bassies

(1.980 m). En tot cas, arribem fins on la neu

ens permeti i ens ca!cem les raquetes. El

carni pot no ser evident després d'una neva

da, per la qua! cosa haurem d'intuir per on

va la pista. Gaudirem de l'amplitud i bellesa

d'un pla que ens recorda el Capcir, espurne

jat de pins. A la nostra dreta s'alça el Puig de

les Morreres, un possible objectiu. A uns 20

min de l'inici del Prat veurem la teulada car

bassa de l'antic Refugi de la Bòfia, en ruïnes

però amb una estança acondicionada per

Pasqual Carriga

2.300 m en una clotada anomenada dels

Crossas cal trencar en direcció nord i

seguir una marcada pala ascendent que ens

permet superar un contrafort i situar-nos

finalment a la fondalada de l'estany Nère

de Parrós. No hem de perdre alçada per
baixar alllac sinó que ens hem de desviar

de nou cap a l'esquerra per encarar la llar

ga carena que baixa del cim. principal.
Sovint és molt ventada i és possible que

haguem de deixar els esquís en un bony
que fa d'avantcim, des d'on guanyarem el

Tuc de Parrós 2.727 m en qüestió de

minuts. La vista sobre la vall de Baguergue
és dominada per la presència del Tuc de

Maubermé.

Descens: pel mateix itinerari, molt bones

pales sota el cim i tubs interessants a la

sortida de la vall. Per remuntar de la caba-

na a l'aparcament valla pena posar les

pells de nou.

gaudim de bones vistes sobre el proper

Puigsacalm. Seguim en direcció est, perdent
mica a mica a!tura. Al principi és un corriol

i després esdevé una amplia pista que, sem

pre dintre d'un bosc, recorre l'obaga de la

serra. Quan aquesta s'acaba tornem a

gaudir del sol a!s rasos d' en

Pibernat, on el nostre camí suau-

els trobarem norma!ment tancats. El més

destacable d'aquest històric indret és la mag

nífica vista sobre la part baixa de la

Garrotxa, amb els Pirineus a! fons.

Memorable. Tornem pel mateix camí.

Pasqual Carriga

sobresortint entre el bosc i

no errarem el camí.

(2h30min a 3h) El santuari,
construït sobre un espadat de

sòlida roca, incorpora un refugi
excursionista propietat privada del

CEEG. Tots dos, santuari i refugi,

SI. Miquel
de Falgars

dormir a! terra de fusta. Lloc poc agradable i

degradat. L'itinerari segueix la pista en direc

ció a! Portell de l'Os. No ca! arribar-hi.ja
que abans(45 min) podem començar a enfi

lar-nos pels pendents que baixen del Tuc de

la Comtessa. El pendent no és gaire pronun
ciat però guanya a!çada amb decisió. Quan el

pendent se suavitza i distingim un pla enor

me a! mig del qual s'alcen les pedres que

marquen el punt culminant del Tuc de la

Comtessa de 2.342 m (lh 30 min. a 2h).
Darrere veurem alçar-se una carena allargas
sada que és el punt culminant d'aquesta
serra: el Pedró dels Quatre Batlles de 2.383

m. Per arribar-hi haurem de perdre uns

metres i remuntar l'a!tra carena per un dels

seus costats evitant així les fortes pa!es del

vessant que encarem.(15 min). Trobem dos

llibres de registre, un pessebre i una placa
conmemorativa que posen de relleu l'interès

d'aquest cim.Vista privilegiada sobre tot el

Pirineu. Tornem pel mateix camí.

Pasqual Carriga
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SERRA DE FINESTRES

Les Medes - La Barroca
Lluís Willaert Garcia

Guies del Centre Excursionista de Catalunya
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona,juny del 2001

191 pàgines. B/N;jotografies i un croquis de carenes general

Aquesta guia, que s' ocupa de la serra de Finestres i les muntanyes veïnes, és el

complement ideal a l'anterior volum de la collecció (número 13) que se centra

va en Rocacorba i en les terres ja més properes a Banyoles. Amb aquesta obra

-junt amb els Itineraris pel Pla de l'Estany i la recent Les rutes d'Amer-, queda força
ben cobert aquest massís entre la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Selva, i es

comança a superar la falta d'informació i d'eines per al gaudi excursionista d'a

questes serres. Afortuna-dament, els últims anys reneixen les guies que es fixen

en indrets poc divulgats i posen de manifest el potencial de la mitjana i baixa

muntanya. L'autor també destaca la presència humana que s'ha integrat en el paisatge i en

mostra la història a través de castells, ermites i el pas dels remences. Inclou 21 itineraris per fer a peu i vuit circuits en

cotxe'amb la típica estructura del contingut, simple i eficaç.
MarcJaneras

ROCA, NIEVE I HIELO EN PIRINEOS

290 vías desde Lescun al Néouvielle
Rainier Munsch, Christian Ravier i Rémi Thivel

Ed. Desnivel, Madrid,juny del 2001

399 pàgines; imprés a dues tintes i amb algunesfotografies en color

Podem dir que aquest llibre neix per esdevenir un clàssic, i por considerar-se hereu

de les mítiques guies Ollivier. De totes maneres, les Ollivier recollien les alternati

ves d'ascensió a tots nivells, mentre que aquesta se centra en l'escalada; amb nivells

de dificultat de van de moderats a extrems. És una selecció vies, des de les clàssiques
fins a les més recents, amb diverses vies sense repetició (algunes fotos corresponen
a obertures) que la fa molt actual. Cal destacar sobretot els dibuixos de Philippe
Barthez, preciosos retrats d'aquests cims i parets, que recorden els gravats minucio-

sos de les antigues guies alpines. Tot plegat recull molta informació, i de gran qua
litat, tant de roca com de neu-gel-mixt, i és rigorós i fiable. En la introducció a cada zona aprofiten per a fer unes pin
zellades de la història de l' escalada pirinenca. Tot i tenir una visió transfronterera i integral del massís, en la traducció de

Manuel de la Matta per a Desnivel els editors han cregut convenient de completar-ho amb un petit annex de la zona

d'Aspe. D'aquesta manera, les guies ja cobreixen tots els Pirineus occidentals: Neuvielle, Gavarnie, Ordesa,Vignemale,
Cauterets, Balaïtous, Peña Telera, Ossau, Izas i Lescun. Estem expectants per tenir a les mans la continuació d'aquesta obra

amb un segon volum dedicat als Pirineus orientals.
MarcJaneras

RUTES A PEU

Josep Nuet i Badia

Edicions 62, Barcelona, 2001

210 x 120 mm, 552 pàgines, mapes

1lII1lI1II_lIIlIililU_iWJlII-miJIlII
l)esCoh!brir

Josep Nuet i Badia ens ofereix 52 itineraris -un per a cada cap de setmana de l'any-,
que podem fer en una sola jornada sortint de Barcelona per vint-i-una de les comar

ques més properes: Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Empordà Baix Llobregat,
Barcelonès, Berguedà, Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme,
Osona, Pla de l'Estany, Priorat, Ripollès, Selva,Vallès Occidental i Vallès Oriental.

En cada ruta l'autor ens descriu les característiques dels itineraris, durada, dificultat,
desnivell i possibilitats de fer drecera, a més de l'interès naturalista dels indrets. També

en fa un recull d'història i de les festes pròpies de la població. A més del material

necessari i l'època més adequada, ens informa d'on menjar i dormir i de tots els serveis

de la zona, fins i tot de la cobertura del mòbil. Finalment, cada itinerari ve cornple
mentat amb el croquis corresponent, però a més s'hi inclou un apartat de mapes i

bibliografia recomanada.

Rutes
apeu
""'�
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Jaume Ramon i Morros



MAPA GUIA D'HIVERN:

Vall de Núria, Ulldeter
Francesc Xavier Gregori Pons

Eâ.Alpina i GeoesteL, desembre deL2001

guia grapada de 51 pàgines en blanc i negre; mapa amb paper
resistent a La humitat a escaLa 1 :25000

Tossa Plana, Puigpedrós
Manel Figl.tera AbadaL

Ed. Alpina i GeoesteL, desembre del 2001

guia grapada de 64 pàgines en blanc i negre; mapa amb paper
resistent a la humitat a escala 1 :25000

Estem davant un pas interessant de l'editorial Alpina, que fins fa poc només es dedicava a la inforrnació d' esquí de muntan

ya o alpina. Ha estat la moda de les raquetes que ha fet que aquesta pràctica centrés la seva atenció. Fins fa poc calia rein

terpretar la inforrnació estival, afegint-hi consideracions nivològiques. Ara aquests mapes fan part d'aquesta feina. Hi està

vem tan acostumats que pot semblar una aportació supèrflua i prescindible, però curiosament la cartografia és prou millorada

com perquè s'inverteixin els papers i sigui útil a l'estiu, en lloc de l'edició convencional!

Manté l'estructura clàssica dels mapes Alpina de sempre: elllibret i el mapa. El quadern es redueix a unes indicacions gene
rals i propostes d'itineraris que convindrà que cadascú cornplementi amb altres guies. El mapa està molt canviat, i afina millor

en la topografia i la simbologia. Destaquem el fet que mostri la cobertura vegetal (tipus de bese, matoll i prat), que és útil

per a conèixer el substrat tan influent en situació hivernal. Posats a fer, faltaria marcar-hi els roquissars i especialment els tar

terams de blocs; els ressalts i parets queden poc vistosos a partir només de les corbes de nivell.

En resum, inforrnació útil per a l' excursionisme hivernal, l' esquí de muntanya i el pirineisme de canals de neu i gel; i també

per a l'esquí alpí i el nòrdic. En el cas de la Tossa Plana-Puigpedrós se supera finalment el dèficit de guies d'aquesta zona, que
quedava abarcada dins el mapa de la Cerdanya a escala 1 :50000, en la qual sovint faltava detall. Esperem que tingui conti

nuïtat cap a la resta del Pirineu.

...... Webs de

MarcJaneras

Webs de les UEC (II), per Maria penyarroja
Ho deixàvem al darrer número amb la web de la UEC de
Mataró. Una altra adreça d'aquesta UEC és

œm&M!lJ:UtmliitSltiIi¡;)Qitâ', dedicada únicament i exclusiva al
seu equip d'esquí alpí de competició.
A l'adreça • - hi trobem la

web de la UEC de Sants, amb elements de disseny dinàmic i

ornamental que li donen un gran atractiu visual. Tant a la

pàgina principal com durant tota la consulta, a la barra d'es
tat de la part inferior de la pantalla hi ha un scroll (o tecla de

bloqueig de desplaçament) horitzontal amb les dades de com

contactar amb el centre de forma no virtual (adreça i telèfon).
El contingut de les pàgines, molt actualitzat, està estructurat

seguint les diverses seccions de l'entitat. També inclou apar
tats dedicats a quotes; targetes federatives; enllaços amb
altres pàgines interessants; fitxes tècniques completes (amb
foto i tot) de molts refugis de les UEC; fitxes tècniques deta
llades (amb mapa de pistes inclòs) de les principals estacions

d'esquí alpí dels Pirineus, de la resta de la Península Ibèrica, i
dels Alps; a més d'un apartat dedicat a la història del barri,
il-lustral amb fotos d'indrets emblemàtics de Sants; i una

adreça de correu electrònic per contacter-hi.
El website de la UEC de Tortosa � -. •

fls1�ma.il+fi), a banda d'informació de les seccions i un

calendari col·lectiu de les seves activitats actualitzat, també
compta amb altres apartats, com ara la classificació de la
cursa de muntanya de Paüls; articles de socis i simpatitzants;
previsió meteorològica dels Ports de Besseit (on l'hauríem
d'anar a buscar si no?); enllaços amb les webs d'altres UEC i
centres excursionistes, refugis, botigues de material, publica
cions ... , a part d'una adreça de correu electrònic per cornac

tar-hi. Les actualitzacions de la plana són freqüents, i quan

s'hi incorpora alguna nova secció hi apareix un indicador

mòbil que la destaca, alhora que s'adiu amb l'acurat disseny
de la plana.
La UEC de Gràcia ha posat - •• •• a disposició
dels socis de les UEC en particular i dels muntanyencs en

general. Des de la plana principal permet accedir a les dife
rents seccions, amb una presentació de cadascuna d'elles,
un apartat dedicat a la marxa nocturna Gràcia-Montserrat

-que se celebra cada anyal mes de maig-, un calendari d'ac
tivitats conjunt de tota l'entitat, informació dels altres serveis
del centre (secretaria, biblioteca, lloguer de material, refugi), i
un exhaustiu apartat d'enllaços amb altres planes d'interès

per als aficionats a fer esport a la natura, ordenats per temes

i amb una breu descripció de cada web referenciada.

Finalment també inclou articles de socis i col·laboradors de

l'entitat; notícies sobre muntanya i activitats a l'aire lliure; i una

adreça de correu electrònic per contactar-tu. El disseny, l'es
tructura i la presentació de la informació resulten efectius i

atractius, cosa que fa el website de fàcil navegació. Amb

actualitzacions constants i freqüents.
Aquests són alguns bons exemples de pàgines web dels
nostres centres excursionistes. Ens consta que totes han
estat desenvolupades amb molta il'lusió i voluntat de servei
als socis de les UEC en particular i al practicants d'esports de

muntanya en general. Hi ha altres UEC, com ara la de

Cornellà, que estan tirant endavant el projecte de crear la
seva pròpia web. De fet, els websites de les UEC són una

manera d'allò més efectiva per tenir les entitats a disposició
dels socis i gent interessada, fins i tot en els horaris en què
els centres estan tancats.

32 exeursienísme
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Si t'agrada carmnar,

,

O hé, correr per la muntanya, vine a

21 d'Abril de 2002 pels voltants de Mataró

So ..tida: Parc ForestaL de Mataró a Les 8 deL matí
Insc .. ipcions: A partir de L'1 d'abriL

Pe .. a més info ..mació: UEC - Mataró (93) 796 14 30 (19-21 h)
Ronda 43, (93) 757 34 88

Reco ....egut: 18 km caminant a corrent

30 km en BTT

La Marxa Sant

O ..ganitza: Amb la col·labo ..ació de:

Mataró

Jord;
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RC> ...... I:>A.. 43
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Ronda Barceló 43 Mataró 937 573 488
e-mail: Ronda43@shop.intersport.es

www.intersport.es



Organitzada per la UEC de Gràcia

informació

UEC de Gracia, Sant Àgata, 30

08012 Barcelona

Tel. 93 217 56 50

I també a la nostra pàgina web: www.uecgracia.org

sortida

Dissabte, 11 de maig a les 7 de la tarda

de la Plaça Rius i Taulet (Barcelona)

dates d'inscripció i preus

Del 22 d'abril al 4 de maig
14,25 €

del 6 al 9 de maig
18 €



MONTeAU tel.934512658

LLIBRERIA carrer Urgell, 120
08011 BARCELONA

AI servei del muntanyenc, de l'esquiador i de l'espeleòleg

Especialitzada en:

mapes d'arreu del món

guies d'escalada i d'esquí de muntanya
llibres de muntanya i esquí

llibres de viatge

El vostré especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

..., Plaça
E....J JoanichHipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)

Telèfon 932191416
08025 Barcelona

lIuchesports@eresmas.com

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
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