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·Exc u RS ION I STA DE CATAL U NYA
CATALANA D'ALPINISME ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 5BO • Telèfon 93 454 32 47 - aBO 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.com
Internet: ""ww. estadium. ya.com/uecbarcelona

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ 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.geocities.com/uecmataro/

GRÀCIA
Santa Àgata, 30

Telèfon 93 217 56 50
-

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
Internet: www.geocities.com/uectortosa

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
-Oberi de nou- Pere Subirana - Tel. 616 134 771

PUIGCERCÓS _ Les Lloses
UEC d'Horta - Tel. 93 358 3740

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

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Joan i Júlia - Tel. 972 89 20 09

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736714 - 93 759 1234

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

977267128

LES CLOTES _ El port de Tortosa

NORMES DE PUBLICACiÓ
Les persones que vulguin col-leborsr amb el seus tre
balls a 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:

LLINARS 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



 



Diversita
fronteres i

excursion rsme
�cooe;xem cap forma de vida que 00 S'0'9a

nitzi en cèllules: a bé organismes unicel·lulars, a bé

pluricel-Iulars, però sempre cèl·lules. I no podem
imaginar-nos una cèl-Iula sense la seva membrana.
Membrana. Filtre. Límit. Frontera. A dins, vida; a

fora, qui sap què. A dins, organització; a fora, qui
sap què. Un qui sap què -I'entorn- ple d'estímuls,
amb el qual la cèllula s'ha d'entendre i amb el qual
ha d'intercanviar matèria i energia. La vida es va

poder desenvolupar gràcies a la troballa de la
membrana dinàmica. Això va permetre separar la

matèria viva de la no viva bo i canalitzant

l'intercanvi entre ambdues.

Les fronteres són, normalment, punts d'inter
canvi. I com a tals sempre són plenes d'activitat. El

geòleg sap que a l'Antàrtida, allà on hi ha més acti

vitat és en el límit entre el glaç i l'aigua del mar. El

pagès sap que el límit entre els seus camps i el

bosc és traspassat diàriament per molts animals

que viuen en una banda i s'alimenten a l'altra. I

també s'esdevé el mateix en les altres fronteres.

Aquelles que fem nosaltres per a la nostra organit
zació política.

Aquestes fronteres no han de ser causa de la
diversitat ans conseqüència. La diversitat de condí
cions climàtiques, geogràfiques, històriques ... com

porten una diversitat cultural, diferents maneres

d'entendre el món. Això reclamarà diferents menes

de lleis i la creació d'uns límits on fer vàlides

aquestes lleis. La pervivència d'aquests límits

garanteixen la pervivència de la diversitat cultural. I

la permeabilitat d'aquests límits garanteixen la per
vivència del conjunt.

Moltes vegades hem sentit a dir que les fronte
res són el mal del nostre món i que caldria eliminar
Ies. Nosaltres, ben lluny d'aquesta hipòtesi, creiem

que són molt necessàries. I això és així perquè
concebem una frontera no com un límit tancat

infranqueiable que aïlla sinó com un límit obert d'in
tercanvi que permet estructurar i organitzar, tal com

s'esdevé en els organismes vius. No entenem, per
contra, que un món homogeni sigui viable ni ente

nem que l'eliminació de fronteres afavoreixi la
diversitat cultural.

Des dels seus orígens, l'excursionisme català
ha fet de la lluita per la defensa i el coneixement de

la cultura catalana un dels seus objectius princi
pals. Mancada la nostra nació de fronteres políti
ques, la tasca de defensa ha estat sovint àrdua.

,
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Amb la consolidació de l'anomenat estat de les

autonomies es va fer un pas, però encara avui són
massa les ocasions en què comprovem que l'assiq-
natura de la diversitat no la tenen aprovada molts

dels polítics del moment. I si encara no estava tot

resolt, un pas més ens porta, per fi, a la creació
d'una Europa -Europa!, durant molts anys somni de
molts catalans- amb un cert contingut polític.

Una de les nostres preocupacions com a cata-

lans, ara mateix, és la construcció d'aquest nou

organisme i la mesura en què en podrem ser una

cel-lula. Malament rai si es copien models anihila-

dors i s'ignora la diversitat cultural del continent!
Malament rai si no avancem cap a una Europa de

les nacions!

No hem d'abandonar, doncs, la tradició excur

sionista de defensa del propi patrimoni cultural.
Una de les darreres aportacions en aquest sentit ha
estat la XXXIII Renovació de la Flama da la Llengua
Catalana organitzada enguany per la UEC. Hem de

buscar, però, noves formes que s'adaptin als temps
presents. Tant als canvis socials com als polítics.
En aquest sentit ens alegrem de la inclusió, el 21

d'octubre de 2000, de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya dins la Unió
Internacional d'Associacions d'Alpinisme.

Ara bé, no ens hem de limitar a la defensa de la
nostra cultura. Dellà les nostres fronteres hi ha tot

un món cada vegada més i més accessible. I en

aquest món, que se'ns vol vendre globalitzat, l'ex
cursionisme també hi té un paper. Tant de valor

individual com de valor social. L'excursionista, per
sona més a menys inquieta, recorre el terrenya un

ritme més pausat de l'habitual i les seves rutes, si

bé cada vegada més fressades, encara permeten
una visió de l'indret no gaire deformada. Aquesta
experiència és enriquidora per a l'individu -i també
ho ha de ser per a la societat- si quan sortim fora
del país ho fem amb els ulls, amb les oïdes, amb

tots els sentits ben oberts, amb voluntat d'inter

canvi. Tindrem una impressió de primera mà per

contraposar a la que rebem per altres vies. Sempre
amb la prudència de reconéixer que el nostre con

tacte, de durada molt limitada, no deixa de ser

superficial. Ara que ve l'estiu serà per a molts el

moment de travessar fronteres. A dins la motxilla,
tot allò nostre; a fora qui sap 'què. Serà el moment

d'encetar un intercanvi. De donar un sentit obert a

la nostra cultura. La catalana. Una cultura europea.



Eleccions a la Junta Directiva de la VEC

Benvolguts consocis i amics,

El proper dia 1 de juny celebrarem tots eleccions per a la Junta
Directiva de la DEC

Quan es fan eleccions en el temps reglamentat pels estatuts,

vol dir que s'acaba una etapa amb normalitat i en comença

una altra.

La Junta Directiva sortint, en aquesta darrera etapa, ha patit
alguns canvis, com tots ja sabeu, però ha continuat treballant

amb la mateixa empenta i il·]usió de quan va començar. En

aquest temps s'han dut a terme diferents actuacions, a part de

les habituals, amb la finalitat de millorar la DEC Així, hem

remodelat i millorat els refugis, hem renovat tres guardes, hem

resolt litigis pendents, hem editat uns fullets DEC i dels refu

gis i hem reformat l'estructura administrativa interna. A més,
el desembre de l'any 2000, se celebrà el Fòrum DEC 2000,

que significà un "Punt de partida per a una renovació", i

enguany l' entitat ha assumit l'organització de la Renovació de

la Flama de la Llengua Catalana.

Fruit del Fòrum, foren la creació de

la Comissió per a l'Agrupació d'Entitats DEC

la Comissió per a la Reforma de la Revista

la Comissió de Formació

i l'ampliació de la Vocalia de Refugis

La reforma de la revista,ja és un fet. El primer exemplar amb

el nou plantejament aparegué el mes de gener d'enguany. Les

altres comissions continuen treballant, si bé a l'Assemblea del

passat 19 de gener ja s'aprovà la creació de l'Agrupació d'En

titats, a falta de consensuar-ne la forma.

S'han fet coses, però en queden moltes per fer. S'ha de con

solidar l'Agrupació, aprovar uns nous Estatuts, crear una

Comissió de Premsa, crear una pàgina web a Internet, cercar

noves fórmules d' esponsoritzacions fixes i subvencions,

aconseguir nous avantatges per als socis, tenir +si les possibi
litats econòmiques ho permeten- la figura professional d'un

gerent, etc.

Pel que fa al nostre funcionament intern, el gran repte és asso

lir més UNIÓ entre totes les Entitats, una major cohesió. I

més encara si tenim en compte que els que vindran hauran

de preparar els actes i les actuacions per a la celebra-·

ció, l'any 2006, del 75è aniversari de la VEC.

Com tota organització, institució, entitat o empresa, la UEC

ha de tenir uns objectius de futur.

Quins objectius s'ha de marcar la VEC?

Crec que són vàlides les conclusions del Fòrum, i les propos
tes aprovades en assemblees:

• Cal donar més i millors serveis als socis.
• Cal estructurar la nostra organització per adaptar-la

als temps actuals.
• Cal mantenir i reafirmar la UNIÓ entre totes les

Entitats i entre tots els socis.

Cal treballar en la formació del col-lectiu de nois

noies i joves dins de la UEC

Cal potenciar activitats conjuntes entre seccions 1

Entitats.

• Cal realitzar les accions oportunes per tal d'incrementar

el nombre de socis de les Entitats.
• Cal donar projecció i ressonància exterior a totes les

activitats, per a tal que la DEC tingui ellloc que li corres

pon en la societat catalana.
• Cal mantenir l'esperit de la UEC dins l'àmbit cultural,

esportiu i de defensa dels valor nacionals de Catalunya.

Es poden assolir aquests objectius?
l tant que sí. Només falta

que tots tinguem la voluntat d'aconseguir-ho.
que tots els socis, dins de les nostres possibilitats, hi

aportem el nostre treball, la nostra empenta i la nostra

il·lusió.

que la nova Junta Directiva, tingui el convenciment

i obtingui el suport per aconseguir-ho.
que les Juntes Directives de les Entitats UEC també

estiguin convençudes que entre tots ho farem tot i

més, que tot allò que es positiu per a la UEC també ho

és per cadascuna de les Entitats, ja que aquest €s

el motiu.

Qui ho ha de dirigir?
En primer lloc, una Assemblea de Socis amb una forta par

ticipació. No si val a tenir sols el carnet i anar a rebre serveis,
sinó que cal donar. Donar idees, empenta, il·lusió i presència
física.

En segon lloc, la Junta Directiva. l aquÍ vull puntualitzar, ja
que tenim les eleccions molt properes, que és necessari i

imprescindible que la Junta estigui formada per socis amb

voluntat de treball, ganes i il·lusió. Que sigui com més repre
sentativa de les diferents Entitats millor, que sigui representa
tiva de les diferents seccions i representativa de les diferent

edats dels socis.

Vull incidir especialment en aquest últim punt: seria molt

recomanable i necessari que almenys el 60 per cent de la

Junta, estigués formada per homes i dones d'entre 35 i 45 anys,

edat en què generalment les persones tenen més empenta, han

assolit la capacitat necessària i encara són força renovadores.

No vull dir que les persones més grans no en puguin formar

part. De cap manera! Per això deia el 60 per cent. Però hem

de deixar pas a la joventut madura, que si vol treballar, donarà

l'empenta i les idees, que crec que ens són necessàries.

Com a comiat personal, vull animar-vos a presentar candida

tures. No digueu allò de "ja s'ho faran". Sigueu responsables i

doneu una part del millor de vosaltres per a la UEC Crec que
s'ho mereix.

També vull recordar a tots els socis que junt amb els drets,
també tenen els deures i un d'ells es el d'exercir el seu vot el

dia 1 de juny, de 9 a 13 hores, allocal de Barcelona (Gran Via

de les Corts Catalanes, 580).

Resto a la vostra disposició. Visca per molts anys la DEC

Ramon Prieto i Cusi
President
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La senda del Cares

La gorja del riu Cares es troba situa

da entre els massissos central i

oriental dels Pics d'Europa. L'ex

cursió més popular d'aquest indret

consisteix a recórrer-la des del pont
asturià de Poncebos fins al poblet
lleonès de Caín, i tornar a l'inici.

L'itinerari dura entre 5 i 7 hores i

passa per un camí relativament fàcil

i sense grans desnivells. El camí és

ample però pedregós i força aeri,

passant per sobre d'estimballs

d'uns 200 m d'alçada, sovint verti

cals. Durant l'estiu principalment
però també a d'altres èpoques de

l'any hi ha massificació, cosa que

incrementa el risc que es produeixin
accidents, si més no lleus.

Després d'haver realitzat aquest iti

nerari m'agradaria fer referència

aquí a dos aspectes vinculats a la

seguretat en muntanya.
1. Malgrat trobar-se en el PN dels

Pics d'Europa i la Muntanya de

Covadonga, la senyalització i la indi

cació orientativa de distàncies i

horaris és quasi nul·la. Les baranes

protectores als punts més perillosos
són igualment inexistents. Donada

l'afluència de caminants poc

experts crec que aquests aspectes
haurien de ser considerats per part
de l'administració del parc.
2. El segon element destacat és

l'escassa formació d'una gran pro

porció de les persones que recorren

la senda. Pautes bàsiques com dur

aigua, un calçat adequat, una petita
farmaciola o un impermeable no es

tenen en compte, fins i tot en grups
de rise com famílies amb nens o

gent gran. No cal oblidar que el

camí es troba al bell mig dels Pics

d'Europa, coneguts pels seus can

vis meteorològics sobtats.

farsa, si esteu tips que els anuncis

ens expliquin tot el que necessitem

saber, si busqueu un tros de món

en estat verge per perdre-us-hi uns

dies, Islàndia és el lloc.

Vaig corrent sobre escòria volcànica

i el plaer d'ensorrar les mans en

milers de diminutes pedres de lava

és extraordinari.

Entrem en coves que semblen

badallar i al seu interior aigües ter

mals ens conviden al bany. La gla
cera de Vatnajokull deixa escapar
blocs de gel que van a la deriva cap
al mar, i entremig d'aquests glaçons
gegants, una foca treu el cap.

Malgrat no ser l'objectiu del viatge,
pugem algun volcà. Quan un és

muntanyenc no és fàcil resistir-s'hi.

Com el cant de les sirenes, les

muntanyes t'atrauen. Hipnotitzat,
començo a pujar el Snaefellsjokull
en solitari. És el volcà on Juli Verne

situa l'acció de Viatge al fons de la

terra. Aquesta muntanya de tan

sols 1.400 metres sempre està
nevada. Vaig sense grampons ni

piolet i quan falta mitja hora per arri

bar al cràter cimadal decideixo

recular.

Un altre dia agafem un vaixell de

fusta que durant tres hores ens

porta a veure balenes. A jutjar pel
preu segur que és més rendible

observar-les que matar-les. Potser

aquí tenen alguna oportunitat de

salvar-se.

Enrere queden els 3.600 km reco

rreguts, pols de galetes als seients

del Subaru. Desprès de gaudir dels

aires del nord, confio en ser millor i

haver guanyat saviesa. Demano

perdó si esperàveu la descripció
detallada d'itineraris, però per això

ja hi ha les guies de viatge.
Antoni Parade II L1audet. UEC de Sanis

urslonista
És estrany llavors que passin acci

dents com el que es va produir
davant nostre?

Ramon Pascual Bef!haenel.
UEC de Gràcia

Islàndia, l'illa indòmita

Fugint de la calor, la destinació és

Islàndia, una illa geològicament
divertida on el planeta encara s'està

formant: geisers que esclaten en

períodes de temps ben definits,

aigües sulfuroses, rius de color

blanc o groc, sorres de tots colors,

paisatges lunars, deserts de lava ...

Recorrem la costa en un cotxe de

lloguer, un Subaru de consum

excessiu que ens fa parar a cada

benzinera. Encara que no és reco

manable aventurar-se a l'interior si

no és un totterreny, ho intentem

sovint, malgrat el rise de quedar-nos
amats per la crescuda dels nombro

sos rius que s'han de creuar.

Islàndia és un país molt car i portem
els embotits de casa. Aquí tot costa

el doble -escric això recolzat sobre

els genolls mentre amb l'altra mà

em protegeixo de la pluja, de vega
des tan horrible que al final s'arriba

a gaudir-. Quilòmetres de costa

sense presència humana. Tan sols

penya-segats i platges de. sorra

negra on ressalten les restes d'un

naufragi.
Aquí és possible acampar lliurement

al costat d'un llac i contemplar el cel

-qui no sap veure figures en els

núvols no mereix aquest destí-. Si,
com jo, esteu farts de les prohibi
cions, restriccions ... , farts de tanta

aventura programada, que preten
guin regular el factor perill sense el

qual l'experiència de la muntanya
no seria igual, tips de parcs temà

tics buits de sentit on tot és una

Rectificació: A l'entrevista "Vies ferrades, una altra forma de gaudir de la muntanya", publicada a la pàgina 25 de
l'anterior número d'Excursionisme, on diu "en Xavier Vidal, el Joaquín i l'Antonio García Picazo", hi ha de dir "en
Xavier Vidal, el Joaquín Olmo i l'Antonio García Picazo".

.



Etna, la gran boca

Text i fotOg�:: B�:!a?!�lrn a EUTOpa
�estiu de l'any passat Guliol i agost
del 2001) quedàvem bocabadats

per les imatges de l'Etna en plena
erupció, una mostra de la força de

la natura amb què ens van delectar

totes les televisions. D'una banda,
aquell doll de llums i projectils que
emanaven espectacularment del

cràter sudest. De l'altra, els corrents

de lava, una massa lenta i impetuo
sa que avançava muntanya avall. I

finalment, les processons a Nicolo

si, curulles de gent pregant perquè
l'amenaça no arribés al poble. Era

tot plegat una visió fascinant que
feia ganes de bo de bo de viure-la

en directe.

Sortosament, aquest gegant de
3.330 metres és sempre fascinant;
tant enmig de la més violenta de les

erupcions, quan ni tan sols ens hi

podem acostar, com quan s'adorm
i ens deixa atansar-nos-hi, pujar-hi i

fùrgar entre les seves entranyes i

sentir el seu batec constant.

L'Etna, tampoc és pas tan lluny
de casa nostra; just passat el bas

siot de la Mediterrània que ens

separa d'Itàlia: en línia recta no pas
més enllà que Lisboa o Huelva. A

més, és a Sicília, l'illa germana, l'in

dret fora dels Països Catalans on és

més latent la nostra història; essent

precisament l'Etna, la ciutat de
Catània i els voltants del volcà, on

podem contemplar encara avui, i a

desgrat de les destruccions volcà

niques massives, les restes arqui
tectòniques del nostre passat i els

forts lligams culturals que ens hi

uneixen.

A més, ens trobem davant d'un

volcà que ja va ser font d'inspiració
i estudi ja en les èpoques més anti

gues. L'Etna era el tità etern, la
boca a l'Hades, el món dels morts,
en temps de l'Antiga Grècia. De fet,
fins fa poc encara, per molts sici
lians era la boca de l'infern; cosa

que es fa difícil de desmentir vistes

les profundes goles d'on emanen

les fumaroles intermitents enmig
dels cràters. Consta que l'empera
dor romà Juli Cèsar hi va pujar al

segle I abans de Crist, quan encara

l'Etna no feia 3.000 metres d'alçà
ria. Segles abans, Empèdocles
havia situat un observatori d'estudi
en el que era la vora del cràter.

Recentment, en el que se suposa
que era aquest punt, a 2.919 m, el
lloc precisament conegut com la
Torre del' Filósofo, s'hi han trobat
soterrades runes romanes.

I és que l'Etna ha estat, i és enca

ra, un volcà en plena activitat. Cada

any emet explosions d'alguna
mena, amb colada de lava inclosa, i

de fet, en els darrers segles ha estat

un dels volcans més actius del pla
neta. Concretament, al segle XVII va

patir un període especialment vio

lent que, després d'un seguit de

terratrèmols, culminà el març del
1669 amb l'erupció més destructiva

excursionisme 5
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de les que es tenen constància, que
va trencar la muralla de 18 metres

que protegia Catània i va cobrir la
ciutat de lava i cendra.

L'ascensió

Malgrat que sovint s'ha dit que

pujar a l'Etna és perillós, és del tot

recomanable intentar-ho. Això sí,
cal tenir present un seguit de pre
misses: cal informar-se prèviament
de l'activitat del volcà, i fins i tot així,
cal tenir la màxima cura dins i en les

proximitats dels cràters. De fet, de

la Torre del Filósofo en amunt és

una zona restringida, tot i que és

permès el pas sota la pròpia res

ponsabilitat. Darrerament des del

volcà sudest, es produeixen violen

tes erupcions amb el llançament de

projectils de fins a mig metre de dià

metre. Per aquesta raó és tan

important tenir present el temps
meteorològic, la boira i els núvols,
que poden amagar-nos l'estat del

volcà. D'altra banda, en aquestes
circumstàncies, la brúixola pot
enganyar-nos influenciada per la

magnetització dels corrents de lava.

Amb tot l'ascensió s'ho val, car el

magnífic espectacle només es pot
contemplar des del cràter.

La via més coneguda per pujar-hi
surt del Rifugio Sapienza (1.950 m),
un conjunt d'instal-lacions situades
al costat sud del volcà, que periòdi
cament són destruïdes per la lava i

els terratrèmols. De fet és un bon
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mirador, amb una colla de restau- curiosos; tot plegat amanit per una

rants i bars per a tota la corrua de munió de flors que creixen com un

turistes que hi fan cap per abrigar- mosaic enmig del pedram. A mesu-

se amb el jersei a Sicília en ple
agost o per pujar amb el telefèric

(ara fora de servei) o amb els vehi

cles 4x4 que s'enfilen fins a mitja
muntanya. Era també una de les

dues estacions d'esquí del volcà,
fins que la colada de l'estiu del

2001 va destruir el telefèric i els

remuntadors.

Arribeu-hi d'hora amb cotxe, feu

hi bivac o, com un servidor, aprofi
teu els autobusos que surten de

Catània i passen per Nicolosi, la vila

a peu del volcà. Tot i que encara el

servei d'autobu-

sos 4x4 permet
arribar fins a la

cota 2.500, és

bo assaborir el

camí a peu.
El primer tram

transcorre entre

les pistes d'es

quí i més val no

sortir gaire del

camí, perquè fa

de mal caminar.

La pujada per
met contemplar
els successius

camps de lava

dels darrers

anys i les seves

formes capricio
ses; des dels

populars horni

llos, una mena

de. gendarmes
volcànics que

s'aixequen
agrupats, fins

als solcs més

ra que anem pujant veiem formes

més atrevides i les destrosses cau

sades pels terratrèmols i les cola

des en les restes dels antics refugis.
Enfilem cap a la Montagnola fins al

Belvedere. A llevant, sota nostre, es

veu la imponent vall del Bove; un

col·lapse volcànic que s'enfonsà
formant un penyasegat de gairebé
mil metres de desnivell, i que és on

van vessar les colades del 1993 i la

del 2001. Més amunt arribem a la

Torre del Filósofo, i al Rifugio Alpino,
evidentment destrossat, situat al

+
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costat, i on va bé deturar-se i apro
fitar per fer un mos.

A partir d'aquí el camí pràctica
ment desapareix, i I'ascenció con

sisteix en trescar entre el rocam per
colades recents, les bombes de

considerables dimensions llança
des pel volcà i algunes congestes
de neu protegides per les pluges de

materials. El tram final es fa feixuc,

gairebé és allò d'una passa enda

vant i dues enrere. A més, aquí
torna a fer calor i desapareixen les

congestes; fins que finalment arri

bem al cràter central.

Cràter nord

En aquest punt s'estén un cemplex
sistema de cràters enmig d'un pai
satge lunar. A cada cràter hi podem
comptar un parell a més de xeme

neies, algunes plenament actives,

d'on emanen fumaroles, que bate

gant a tongades, fan fins i tot fres

sa. Trescant fins a la cota superior
del cràter central, ofuscat pel fum,
observem l'enorme cràter nord

aparegut el 1911 .

Cal fer via perquè el fum no ens

deixa respirar. Davallant es pot des

triar el cràter de la Bocca Nuava i

acostar-se amb cura a les xeme

neies: són els forats que desaparei
xen directes cap a les profunditats.
Val a la pena acostar-s'hi tot i la peri
llositat, tant pel llançament de fum i

de projectils, com pel sofre irrespira
ble a pel perill de relliscar-hi i anar a

espetegar, haguem estat bons a

dolents, directes a l'infern. No seríem

pas els primers; els sòls, feixucs de

caminar, són una trampa mortal

quan volem alliberar-nas-en i inten

tem de córrer-hi arran d'una explo
sió. Aquí la terra és ben calenta i se

senten i es veuen clarament les bate

gades sorgides de les profunditats.
La baixada és evidentment pel

mateix lloc, tot i que de bon comen

çament és més divertida, ja que tot

plegat és una immensa tartera de

pedra petita, per fer a cuita

corrents, amorosida per colades i

cons volcànics (n'hi ha més de 200

en tota la muntanya). Un cop arri

bats al Rifugio Sapienza, tot i les

presses per no perdre el bus enca

ra hi ha temps d'apropar-nos com

un turista més als dos cons del

volcà Silvestri.

Acalorats, i després de prendre'ns
un bon refresc ens espera la camio

neta de l'alberg que parteix cap a

Nicolosi. Satisfet, només penso
amb una bona ca/zone i la dormida

que m'espera.•

Ascensió realitzada per Bernat Gasull i

Roig durant l'estiu del2000

Aspecte de la glacera i con sudest

Itineraris alternatius: Més enllà de la infinitat de "trekkings"
que ofereix el volcà, cal destacar l'ascensió pel costat nord; des del

Piano Provenzana (1.800 m). Els autobusos 4x4 pugen per aquest
vessant fins a la quota 2.800. Aquí és on existeix la segona esta

ció d'esquí (ara la única en funcionament) i és el lloc ideal per
abordar l'Etna a l'hivern amb esquís de muntanya.
Altres atractius naturals al voltant del volcà: Més enllà del

Durada: 2.30 h Rifugio Sapienza - Torre del Filósofo, 1.30 h

(depenent de l'estat del volcà) Torre del Filósofo- cràter central.

Punt de sortida: Rifugio Sapienza (1.950 m)
Alçada màxima: uns 3.330 m, 3.323 m al cràter central. Des

nivell: uns 1. 400 m.

Accés: Amb cotxe des de Nicolosi (aquest tram de carretera no

es va veure afectada .per les darreres colades) o bé amb autobús

regular des de Catània o Nicolosi a primera hora del matí per
davallar a l'hora baixa. L'autobús parteix de l'estació de tren de

Catània a les 8.00 h i arriba al Rifugio Sapienza a les 9.30 h.

També amb autobusos organitzats pels hotels o l'Alberg de

Joventut de Nicolosi.

Cartografia: Parco dell'Etna. Touring Club Italiano. Carta turís

tica 1:50.000. Servizio Cartografico- Touring Editore.

On dormir: Bivac a la vora del Rifugio Sapienza (hi ha un refu

gi que no sempre és obert). A Nicolosi a l'Alberg de Juventut,Via
della Quercia 7 o al camping Etna a Via Goethe a la Pineta Monti

Rossi malgrat que des de la parada del bus cal caminar UllS dos

quilòmetres muntanya amunt. També podeu fer un bivac al volcà

Monti Rossi a tocar de Nicolosi, enmig de pinedes, mimoses i

conills. Naturalment l'oferta d'Hotels a Nicolosi, i sobretot a

Catània és molta; així com altres càmpings del voltant del volcà.

Està especialment bé el càmping Vila Nicolosi anant cap a Sant

Alfio, essent molt adient per fer la volta a l'Etna o pujar al Rifugio
Sapienza des de Zafferana Etnea, així com per apropar-se al

Castagno dei cento Cavalli.

Altres informacions útils: L'oficina d'informació a Nicolosi

malgrat el que diguin les guies, és dificil trobar-la oberta. Us

podeu informar al, guies de muntanya del Rifugio Sapienza o bé

parlant amb la gent d'alli o amb els xofers d'autobusos de línia. Pel

que fa a l'erupció del juliol i agost del 20011a lava va transcórrer

a llevant de la carretera malmetent les .instal-lacions de les pistes
d'esquí i estacions del telefèric. Es van formar dos cons més; a des
tacar-ne el de la vora de la Montagnola anomenat Piano del Lago.



Redescobrim

o
Text i fotografies: Eliseu Peidrâ

El treball de redescobriment del romànic català que estem duent a terme amb el grup Petjades i Rodes
de la UEC de Sants ens va portar ara ja fa dos anys a recórrer pam a pam tot l'AIt fdrgelt. Llavors
ens va quedar pendent arribarfins a un fantàstic conjunt format per una casa, una torre de guaita i

una capella anomenat Sant Joan de Carreu; un deute que vam voler saldar la tardor passada i que
avui proposem a aquells a qui els agrada visitar llocs inhòspits per recuperar un tros d'història. Es

tracta d'una agradable caminada que podem fer en poc més de quatre hores i mitja.
Sortim cap a Coll de Nargó,
a l'Ait Urgell, des d'on, per
una carretera plena de

revolts i estreta que porta
fins a Isona i Tremp, arribem

a Gavarra. Aquesta carretera

té unes magnífiques panorà
miques sobre la vall de

Valldarques i està envoltada

de paisatges bucòlics i

feréstecs. En arribar a un

coll, després de passar la

gran casa dels Vilars, hi ha el
trencall de la pista que baixa

fins al llogarret de Valldar

queso Arribats al coll, co

mença la carretera que va

ser asfaltada fa pocs anys i

que arriba al poble de Ga
varra. Fins llavors, a aquest
poble tan sols s'hi arribava

per una pista. Eren llocs molt

desavinents.

Calma deshabitada

Les vistes des d'aquesta
carretera són una meravella.
El territori que es dormina i es

pot resseguir amb la vista és

una delícia de quietud i tran

quil·litat, on només se sen

ten els sorolls de la natura.

Pocs habitants queden en

aquestes contrades. Fli ha

grans cases aquí i allà, però
en moltes no hi viu ningú i

només serveixen per estar-

s'hi mentre es treballa la

terra. D'altres ja són història.

Els topònims hi són, però
fins guan n9 se sap. I això

que ara és una mica més

fàcil arribar-hi.

Comencem l'excursió al

punt quilomètric 2,200, a

partir d'on seguim una pista
que planeja i de tant en tant

fa petits alts i baixos.

Caminats deu minuts, dei
xem a la nostra esquerra una

gran casa, ca l'Andreu de

Valldarques, que no sembla

deshabitada del tot. Després
passem quasi a tocar d'un

parell d'edificacions més, cal

Torrades i cal Felicià, que ara

deuen servir per desar les

eines del camp. Així, des

près de mitja hora ben bona,
arribem a l'antiga casa de

Caborriu. La trobem tanca

da, però no abandonada. Es

troba. situada en un pla,
rodejada de camps treballats

i pels voltants hi ha magnífics
boscos.

Restes romàniques

Seguim per la pista. A uns

200 metres de la casa i a mà

dreta, sobre la carena, hi tro

bem les restes del que havia

estat la capella romànica

dedicada a l'advocació de la

Mare de Déu de Baià. No
més en queden un munt de
runes i un petit tros de paret.
Probablement era de les

més antigues de l'indret. Es

tracta d'una capella que va

ser inventariada per primer
cop al llibre El romànic poc

conegut de l'Ait Urgell, que
vam fer amb Josep Sansal

vador.

Des d'aquest lloc hi ha una

vista excel· lent de les serres

de Carreu, Carranima i Sant

Joan. AI fons de la vall dava

lla el riu Rialp. En una fonda

lada feréstega i deshabitada

hi ha les restes de cases i

camps abandonats de fa

molts anys. Durant els se

gles XI i XII aquestes contra

des bullien d'activitat i hi vivia

bastant més gent. Bona

prova n'és la gran quantitat
de restes d'esglésies romà

niques que s'hi pot trobar.
Continuem per la pista Glue

transita enlairada entre la vall

del riu Rialp i el fondal de

Galleuda. Des d'aquí podem
albirar altres llocs que ja hem

visitat, com el llogarret de la

Rua, sobre una petita oingle
ra que marca el curs del riu.

També veiem el lloc anome

nat el Convent, i al fons les
restes de la casa de la

Sirera, i un pla anomenat del

Petroli, perquè anys enrere

van voler fer-t'li unes pros
peccions a la recerca del

preuat hidrocarbur. La pista
va planejant per la carena,
no ben bé per dalt, sinó més

aviat vorejant els turons del
serrat del Tossal Negre i

d'Estivella. Els fondals a

banda i banda cada vegada
són més feréstecs.

Viatge al passat

Finalment, desprès de cami
nar una hora i vint minuts

més, arribem al gran conjunt
de casa, torre i capella de

Carreu, situat en un esplèn
did pla. Fa impressió veure

aquest conjunt arquitectònic
que ha aguantat el pas dels

anys, però ara ja sense vida.

En altre temps havia estat

plena de gelYt que traginava
per tots els racons i que
aprofitaven tot allò que la

naturalesa els donava. Ara

tot és silenci. Carreu irnpesa
serenor.

La capella encara està en

bon estat. Es tracta d'una

hL!l1r1il estructura romànica,
que malgrat la senzillesa ha

aquanta] el pas del temps,
com la casa i la torre.

Destaca el curiós emplaça
ment enmiq de les altres
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dues edificacions. La torre

va ser construïda, molt

probablement, per fer sen

yals al poble de davant,
Gavarra, que queda sepa
rat per un gran fondal
feréstec i penjat. L'església
està dedicada a Sant Joan
i consta d'una única nau i
absis llis, a l'interior del

qual hi ha pintades unes

sanefes. Tant la torre com

la capella són de finals del

segle XI. Ara, a l'entrada

del segle XXI, és com si fos

un racó de món.

Enfilem el camí de retorn

cap a Gavarra, que dema

na dues hores ben bones.
Darrere el poble podem
veure com s'alça el cim del

Coscollet, que forma part
de la serra d'Aubenç. Des

de Carreu hem de comen

çar a baixar al fondal per
arribar-hi. El trajecte es fa

llarg. Els camins petits, que

en altre temps devien fer

drecera, s'han perdut tots .

Per sort n'hi ha un que tot i

que fa moltes voltes ens

porta al fons de la vall, prop
del riu, on trobem uns

camps i unes barraques per

guardar-hi eines. Aquí dei

xem el camí per seguir un

corriol que ens porta dins

del riu, que creuem. A l'altra

banda hi trobem un camí

més ample que, amb una

forta pujada, ens porta fins

a una bona pista.
La pista ens obliga a fer

una gran quantitat de voltes

per salvar una sèrie de

barrancs que de lluny sem

blaven poca cosa. Quan

arribem a la carena que

queda sobre Gavarra aga
fem un corriol, o més aviat
un camí ramader, que res

segueix el fil de la carena i

que ens porta a la fi d'una

fabulosa excursió per llocs

perduts de magnífics pai
satges.•

Grup Petjades i Rodes

(UEC de Sants), 21-10-2001.



Caminades
per

Com tantes altres comarques de

muntanya, l'Alta Ribagorça ha estat

objecte, durant les darreres dèca

des, d'una pèrdua de població lenta

però constant, només contraresta

da aquests últims anys per una

decidida aposta per la promoció
turística. Malgrat tot, aquest feno

men ha fet que, un bon nombre de

pobles i llogarrets fins no fa pas tant

temps plens d'activitat hagin estat

condemnats a l'oblit. La primavera
és una època excel-lent per redes

cobrir aquests indrets en plaents
caminades a l'abast d'excursionis

tes de tots els nivells. A continuació
us proposem dos itineraris que
tenen com a punt de partida la capi
tal de la comarca, el Pont de Suert.

Les rodalies del
Pont de Suert

L'interès d'aquesta ruta és la visita a

pobles i llogarrets del seu voltant,
oblidats en la muntanya, que fins

temps recents mantenien la seva

activitat i població. El seu paisatge,
preferentment boscos de roure i pi,
i les panoràmiques generoses del

Turbón i les terres d'Aragó en fan el

seu principal atractiu. El recorregut
és agradable i adient per aquells

10 excursíenísme
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que volen conèixer una zona que
encara conserva un encant rural i

de solitud. El trajecte segueix les

antigues vies de cornunícacíó entre

els pobles i llogarrets de les mun

tanyes amb el centre comercial més

important de la contrada. La major
part del trajecte es fa per pista, però
en algun tram hi falten senyalitza
cions, per la qual cosa és aconse

llable tenir una coneixements bàsics

d'orientació.

Itinerari: El Pont de Suert -Ventolà
- Malpàs - Gotarta - El Pont de Suert

Horari aproximat: 5 hl!

Desnivell total: 357 fi 1 !

Dificultat: Cap
Senyalització: Pals indicadors i sen

yals, però no a tot el recorregut

El Pont de Sùert - Ventolà

(30 min / 177 m il
Sortim del Pont de Suert per l'avin

guda Victoriano Muñoz en direcció

Lleida, a mà esquerra, just davant

dels habitatges del Sindicat,
comença en fort pendent la carrete

ra cap a Ventolà. A l'inici hi ha un

pal indicador del Consell Comarcal
amb descripció del recorregut.
Agafem la carretera cap a Ventolà,
asfaltada, que guanya alçada ràpi-

I'Alta
dament fent llaçades. La seguim
gairebé fins a Ventolà.

Ventolà - Malpàs (1 h / 75 m il
Aquest és el tram més conflictiu, per
la manca de senyalització, concreta

ment al principi. La successió de

camps i bifurcacions de pistes que
anem trobant faciliten la confusió.

Abans d'a-rribar a Ventolà, aproxi
madament a 200 m a mà esquerra
neix una pista de terra, l'agafem.
Damunt hi ha el dipòsit de l'aigua
del poble. La pista puja lleugera
ment fent un revolt tancat. Deixe'm

el dipòsit a la nostra dreta i a nivell

inferior i continuem fins que arribem

a un camp de blat. Aquí hi ha una

cruïlla amb una pista que surt cap a

la nostra dreta. La seguim, mante

nint sempre el turó a la nostra dreta,
i a l'esquerra avistem Gotarta. AI

principi, la pista baixa suaument,
més tard s'estabilitza i finalment

planeja per portar-nos per l'obaga
fins al coll del paller de Peroi. El

tram transcorre per bosc de roures

i pins. El coll és un prat ample i

obert amb una borda en runes. El

poble de Malpàs se'ns alça davant,
a l'altre cantó del barranc -més

enllà, enmig d'un coll al nord, és

veu la silueta del poble d'Erill

Castell-. Aquí trobem una fita de

senyalització. Seguim la pista sense
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problemes, mantenint Malpàs a la

nostra dreta i a la vista. La pista ens

portarà fins la cruïlla del camí de

Malpàs a Gotarta, on hi ha un pal
indicador. El camí ja és senyalitzat
fins al poble.

Malpàs - Gotarta (1 h / 100 m T)
Seguim la pista que uneix aquest
dos llogarrets. És planera i suau, i

ofereix unes bones vistes del
Turbón. És un agradable passeig
sense pèrdua fins a Gotarta. A mig
trajecte, aproximadament, trobareu
un indicador cap a Erill Castell amb

una forta pujada.

Gotarta - El Pont de Suert

(35 min / 357 m !)
Descens per la carretera, és en

pendent i permet gaudir de bones

panoràmiques dels pobles d� l'altre

cantó de la vall com Bonansa, Cirès
i l'ermita de la Mare de Déu de la

Mola, situada a dalt d'un turó, així

com la vall del riu Noguera
Ribagorçana. A mesura que el camí

va baixant tenim vistes a vol d'ocell
de la vall i del Pont de Suert.

Punts d'interès

• Ventolà (1.015 m), Malpàs (1.099
m) i Gotarta (1.195 m). Aquest tres

orça
pobles pertanyien a la Baronia
d'Erili i a la mort dels senyors van

ser lliurats al monestir de Lavaix.
L' any 1968 van perdre la seva in

dependència administrativa i van

ser annexionats al municipi del

Pont de Suert. Actualment hi resi

deixen poc habitants.

Recomanacions

• Es recomana tenir pràctica amb

l'orientació.
• Fonts: A Malpàs i Gotarta.

Montiberri

L'itinerari consisteix a recórrer l'an
tic camí de bast que comunicava el

monestir de Lavaix amb la seva

granja. És de fàcil realització i

còmode de caminar.. Tècnicament

no té cap dificultat encara que la

senyalització és pràcticament
inexistent. El camí ens ofereix mira
dors sobre les restes del monestir
de Lavaix, que permet fer-se una

idea de conjunt del que fou el prin
cipal centre espiritual de la Ri

bagorça.

Text: Antoni llambés

Cambitiri i la Fallada de Malpàs. Els

prats i les pastures que ofereix la
zona i la proximitat al monestir de

Lavaix van ser aprofitats pels mon

jos per abastir la seva granja.
Actualment està deshabitat i en

estat ruïnós.

Itinerari: El Pont de Suert - N-345,
km 260 - Montiberri
Horari aproximat: 3.30 h T!

Desnivell total: 370 m i!
Montiberri és un topònim d'origen Dificultat: Cap

basc, que significa sota la munta

nya. És un petit llogarret situat en

una clotada, entre el Tossal de

Erill Castell
,.

...

Pla del Mon
(1238 m)

•
N

Senyalització: Fites en algun tram.

Pal indicador a Montiberri

El Pont de Suert - N-345, km 260

(35 min)
Sortim del Pont de Suert per

l'Avinguda Victoriano Múñoz, i aga
fem la carretera N-345, en direcció
a la Pobla de Segur. Passarem per
davant del punt d'assistència de la
Creu Roja de carretera, de la pisci
factoria, del centre de reproducció
de llúdrigues i del cementiri del

poble. Un quilòmetre després pas
sarem pel túnel de Lavaix, cal anar

amb compte quan es creua ja que
dibuixa una corba i té escassa visi

bilitat. La carretera a partir del túnel

s'estreny. A la sortida del túnel en

trem a la vall del riu Viu. A mà dreta
i a l'altre cantó del riu, el camí és
defineix a la falda de la muntanya
com un fil que s'enlaira en mig de

exeurstenísrne 11
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les esllavissades del terreny. El

monestir és ocult per la roca, i se

situa a la unió dels dos rius. Cal
continuar per la carretera fins a tro

bar la passarel·la de fusta.

N-345, km 260 - Enllaç amb l'antic

camí de lavaix

(10 min)
Creuem la passarel·la de fusta per
endinsar-nos en un petit bosc de pi
roig. El corriol és clarament fressat i

fàcil de seguir, sense pèrdua. El

seguim i al cap de poca estona sor-

nicaci
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tim del bosc. Des de l'inici, el camí

comença a pujar suaument per l'o

baga del Tossal de Cambitiri, net de

vegetació. Creuem un parell d'eslla

vissades que es passen sense difi

cultat. Arribats a la primera corba el

camí s'endinsa dins la vegetació. A

pocs metres puja, per la nostra

dreta, un camí de bast, ample i

empedrat, a partir d'aquest punt el

camí serà de bast i no ens deixarà
fins gairebé el llogarret. El camí amb

què hem enllaçat era l'antic camí de

pujada a Montiberri procedent del

Monestir de Lavaix i del Pont abans
de quedar negat per l'aigua de

l'embassament d'Escales.

Enllaç amb l'antic camí de lavaix

amb el camí de Trepadús
(20min)
El camí, ara camí de bast, puja sos

tingudament fent llaçades. És
ample, empedrat i còmode. El tra

jecte transita per enmig del bosc de

roures, un xic encaixonat per les

parets del la serra del Tossal de

Cambitiri i la Carbonera. Des del

sortint del Coscollar la panoràmica
sobre les restes del Monestir de

Lavaix és immillorable. Deixem l'o

baga per endinsar-nos i orientar
nos cap a Montiberri.- A mà dreta

trobem una bifurcació, un camí de

bast que baixa suaument cap al

torrent, és el camí de Trepadús. El

deixem. Nosaltres continuem pu
jant.

Cruma amb el camí de Trepadús -

Montiberri

(30 min)
Passada la cruïlla de Trepadús el

camí s'estreny i torna a ser corriol.

Poca estona després la vegetació
de rouredes s'aclareix per portar
nos a un terreny calcari; on la vege
tació es dissipa notablement. El
corriol es desdibuixa però no es

perd. Les fites ens ajuden a creuar

un rierol fins a un prat. A partir d'a

quest punt el camí es perd. Cal

seguir en direcció nordest, a cercar

els pollancres que tenim davant
nostre i ressegueixen la torrentera.

Tornem a creuar un petit torrent i

sortim a un altre prat, més extens,
amb marges i arbres de conreu

descuidats. Seguirem els pollancres
i el mur de pedra que limita el prat,
sempre a la nostra dreta, ja que I'in-

terior del torrent és intransitable. El

torrent és delimitat pels pollancres i

el mur de pedra del camp. Anirem

pujant fins a trobar el camí que va

encaixonat entre els mur dels

camps i que ens portarà aillogarret.

Punts d'interès

• Montiberri: Petit nucli rural en

estat de ruïnes amb l'església
dedicada a Sant Llorenç.

• Monestir de Lavaix: Situat a la
confluència del riu Viu i la Noguera
Ribagorçana, en indret de terres

fèrtils i aigua abundant, el mones

tir és d'origen incert, però és creu

que la seva fundació es deu a l'a

grupació dels eremites que vivien

a les diferents baumes de la zona.

A partir del segle X. apareix el nom

de Lavaix i l'any 947 adopta la

regla de Sant Benet.

L'època d'esplendor es recol

za en tres fets rellevants: l'adop
ció de la regla del Císter amb la
finalitat de tornar a l'observació

regular de la vida monàstica, la

protecció dels senyors d'Erill, i la
vinculació a l'abadia de Bonafort,
a Occitània. El monestir va iniciar
el seu engrandiment amb les

donacions realitzades pels se

nyors d'Erill, en forma de terres i

pobles de la rodalia, i en el

moment del seu zènit, la seva

influència s'estenia a gairebé tota
l'Alta Ribagorça, una bona part
del Pallars i la Vall d'Aran. La seva

màxima ocupació foren vint mon

jos. La construcció era de una

església de creu llatina amb volta
i una absidiola.

La davallada va començar
amb el decret de desamortització

de Mendízabal, el 1835, però la
comunitat no l'abandonà definiti
vament fins al 1855. A partir de

llavors I'expoliació i els saquejos
foren corrents i les seves pedres
varen ser utilitzades per altres

finalitats constructives. La seva

desaparició definitiva fou als anys
50 quan va quedar negat per les

aigües de l'embasament d'Es

cales.

Recomanacions
• Fonts: Només a Montiberri. És

recomanable portar aigua del
Pont de Suert.•



Escalada a la

Vall d'Ordesa

Bellesa
Text i fotografies: Xavier Sánchez carrasso

Atractiva, estètica i precio
sa són tres adjectius que
potser per si sols no diuen

gaire; però si els analitzem
amb deteniment ens adona

rem que estem parlant d'al

guna cosa que per força ha
de ser esplèndida: una

mena de paradís. A la seva

manera la vall d'Ordesa és

això, un paradís on els nos

tres sentits són incapaços
d'assimilar l'esclat de sensa

cions que s'hi produeixen.
Tots els paradisos que

somien els escaladors han

de tenir parets, com més

altes i verticals millor. Exac

tament, com la vall d'Or

desa. L'extensió i la configu
ració escalable és realment

formidable, fet que ha moti
vat que, des que es van

produir les primeres incur
sions cap a l'any 1944,
s'hagin explorat minuciosa
ment parets considerades en el seu

moment inescalables. Escaladors

com Ravier, Anglada, Guillamón,
Rabadá, Navarro, De Bellefon, Sar

thou, Picazo, Gálvez o Guichot hi

han anat deixant les seves línies per
a la posteritat.

Actualment se segueixen obrint, a

un ritme més pausat, noves vies i
s'estan explorant les parets més

allunyades, que proporcionen roca

verge per a les noves generacions.
Però malauradament -o fabulosa, si
ens ho mirem des del punt de vista

oposat- sembla que avui dia Ordesa

ja no atreu tants escaladors. El tipus
d'escalada, la peculiaritat de la roca i

l'absència d'equipament suficient
ment generós manté allunyats un

bon nombre d'escaladors més ave

sats a un altre tipus d'atractius.

És innegable que per escalar a

Ordesa cal tenir un cert caràcter
aventurer i no deixar-se intimidar

per unes parets que fins i tot poden
semblar-nos excessivament verti

cals. Però, un cop hi ets, un entorn

tan inconfusible et convida a esca

lar i convertir el fet incomprensible
de pujar parets en un agradable
passeig on l'ambient és barreja
amb l'aire que respirem i omple el
nostre cos de màgia i bellesa ... ver

tical.

Tozal del Mallo (2.254 m)
Via Ravier (o via original)

La seva situació privilegiada, domi
nant l'entrada de la vall, i la forma

peculiar, producte dels capricis i la

volubilitat de la natura, han conver-

tit el Tozal en el símbol

indiscutible d'Ordesa. De

lluny ens desperta el desig
d'escalar-lo i a mesura que
ens hi acostem descobrim
les veritables proporcions
d'aquest gegant. Però no

es fins que un és als seus

peus que queda totalment
astorat en percebre que la

paret desploma, tota la

paret, del peu al cim, des

ploma! Ara bé, l'abundàn
cia de diedres i fissures és
el que ha permès que les

vies d'escalada proliferin.
Actualment el nombre de

vies que solquen aquest
immens monòlit arriba a la
vintena i n'hi ha un bon gra
pat que podríem considerar

assequibles.
La Ravier, també anome

nada original, fou la primera
via que va superar íntegra
ment els més de tres-cents

metres de desnivell de la' cara sud.
La via segueix la fissura xemeneia
més evident de la paret i ofereix una

escalada inoblidable en un entorn

també inoblidable.

Aproximació
Just a la dreta de la casa de recep
ció del Parc, situada uns dos cents

metres abans d'arribar a la zona

d'aparcament, surt un camí que
s'enfila amunt. Seguint el camí, en

uns 45 minuts, arribarem a una

cabana bivac. Continuarem pujant
fins a una bifurcació, on girarem a

l'esquerra, per un camí que ràpida
ment ens durà a la base de la paret.
(1 h 10 min)

Itinerari

La via comença ascendint un espe-
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ró rocós molt característic per la
zona més evident i fàcil. Un cop

superat, trobarem una reunió des

d'on podrem apreciar la immensitat
de la paret i el recorregut de la nos

tra via (no us espanteu gaire!).
Continuarem l'ascensió per una llei
xa herbosa fins a trobar una reunió

d'espits. A partir d'aquí comença
l'escalada pròpiament dita.

Els primers metres són poc evi

dents, ja que consisteixen en la

superació d'una sèrie de ressalts.
No sabrem ben bé per on pujar;
haurem d'agafar com a referència

fitxA Û01ICA
Tozal del Mallo

Via Ravier

Tozal del Mallo, via Ravier (340 m, MD)
ta ascensió: N. Blotti, C. Dufourmantelle, C. Jaccoux, M.

Kahn iJ. Ravier el 20 i 21 d'abril de 1957.

Dificultat: màxim 6a, obligat 5+/AO. Es tracta d'una clàssi
ca on les reunions i els trams difícils es troben equipats amb

pitons. Si dominem l'ús de tascons i friends, i tenim. certa

intuïció no tindrem cap problema.
Horari. 3 a 6 hores. L'horari dependrà de si fem el primer
tram de l'itinerari encordats, del nombre de llargs que efec
tuem i de la nostra habilitat en no perdre l'itinerari.
Material: Unjoc de tascons, un joe de friends (els que més
s'usen són els mitjans i els grans) i bagues per a blocs.

una xemeneia molt visible i pujar tot

pensant que al final haurem d'anar

a parar just a sota d'aquesta xeme

neia. Arribarem a una reunió situada

dins un forat enorme. En sortirem

d'ella per la dreta i pujarem per un

diedre magnífic. A mesura que

guanyem metres l'escalada ens

resultarà més difícil, però és fàcil

d'assegurar. La reunió la muntarem

uns metres per sota la xemeneia

característica.
El tercer llarg consta de dues

parts. Durant la primera haurem de

pujar per una placa que ens portarà
fins a la xemeneia, l'entrada de la

qual és espectacular. Un cop dins

ens sorprendrà per la relliscositat.

Per sort, està molt equipada amb

pitons i només ens haurem de pre

ocupar d'arrossegar-nos com

cucs. El següent llarg té un primer
tram delicat. Després la dificultat

decreix a mesura que ens acostem

a la reunió.

A continuació haurem de pujar
per una zona poc definida i perde
dora fins que finalment trobarem, a

Àliga (200 m, MD): aquesta via

transcorre per l'extrem dret de la

paret. Es tracta d'un itinerari curt,
fàcil i molt recomanable com a pri
mer contacte amb la zona.

Paret del Gallinero-Pilar del Cotatuero
Via Rabadà-Navarro (o esperó est)

La paret del Gallinera és una

amplíssima massa rocosa amb una

alçada màxima de 400 metres. En

observar-la, de seguida ens crida

l'atenció un esperó definit que ratlla

verticalment la paret, el pilar del

Cotatuero. D'aquest esperó se'n va

encapritxar la cordada Rabadá

Navarro el llunyà any 1966, la qual
va obrir una via d'escalada que avui
dia sorprèn per la seva concepció i

característiques. Les parets més

ferotges i inexpugnables de l'estat

(Gallinero, Tozal, Naranjo, Fire,'
Aspe) van caure, mai millor dit, als

seus peus sense oferir-los cap tipus
de resistència, fet que demostra

que eren escaladors avançats a l'è

poca que els va tocar viure. Tot i

la nostra dreta, una xemeneia molt que avui les seves vies s'han con-

marcada que ja no abandonarem.

Des de l'ultima reunió fins al cim es

pot escalar en tres llargs molt llargs,
però possiblement us sigui més

còmode muntar alguna reunió inter

mèdia. Una última recomanació: hi

ha trams on resulta més fàcil sortir
de la xemeneia i progressar per

l'esperó de l'esquerra. Vosaltres

mateixos ja ho veureu.

Descens

Del mateix cim en surt un camí poc
fressat que voreja la part superior
del circ fins a les clavilles de

Salarons. Haurem de baixar per les

clavilles fins a enllaçar amb el
mateix camí per on hern pujat (1 h

10 min).
\

Altres itineraris interessants

Brujas (400 m, MD+): l'altra clàssi
ca d'aquesta paret. Un llegat de la

cordada Rabadá-Navarro i per tant

sinònim de qualitat. És una mica

més difícil, llarga i mantinguda que
la Ravier.

Franco Española (380 m, MD+):
habitualment es combina la part
inferior de la via Brujas amb la part
superior d'aquesta via esdevenint

un còctel amb el millor d'ambdues.

vertit ja en clàssiques encara man

tenen un bri de compromís i expo
sició. Seria una aberració no

recomanar aquesta via a aquells
que descobreixen per primera
vegada l'escalada a Ordessa. Ah,
un cop al cim, és obligatori treure's el
barret per tal de rememorar la valen

tia i fortalesa d'aquesta cordada.

Aproximació
A l'aparcament de l'entrada del

parc, agafem la pista en direcció al

refugi de Góriz fins a arribar a un

encreuament. Continuem pel camí
de l'esquerra, en direcció a

Cotatuero. Abandonarem aquest
camí quan trobem una desviació

cap al circ de Carriata - Clavilles de

Cotatuero. Aquest camí ressegueix
la base de la paret del Gallinero i

ens durà fins al peu de la via. (1 h 5

min)

Itinerari

La via comença per un diedre, amb

un arbre al seu centre, situat a la

dreta de la vertical del sostre de la
via Zarathoustra. En aquest primer
llarg trobarem un parell de tacs de

fusta. La primera reunió (dos
pitons), la muntarem en una petita



\

lleixa. El segon llarg l'iniciarem per
una fissura a la nostra esquerra i

continuarem pujant per una zona

poc definida fins a trabar la reunió
en una lleixa horitzontal molt llarga.

El següent llarg segueix la lleixa a

l'esquerra fins a trobar un parell de

pitons -on podem muntar reunió-,
que indiquen eilloc on hem d'aban

donar la lleixa i ascendir uns primers
metres verticals i difícils per tal de

continuar fins a la reunió.

Iniciarem el quart llarg amb un

flanqueig descendent per tal d'a

tènyer l'anomenat Diedre Blau. AI

final del diedre trobarem Lna reunió

que ens podem saltar si evitem el

fregament i realitzem una curta tra

vessia a l'esquerra (pas delicat) fins

a una lleixa on muntarem la reunió.

Davant nostre ja podem admirar el
meravellós sostre espaterrant.

Superarem una placa fissurada

hipertècnica fins a la reunió (2 caps
de burí i 2 pitons) situada just sota

el sostre. El sostre el travessarem

cap a l'esquerra penjant-nos d'uns

claus rovellats. A la sortida del sos

tre, cal anar amb compte de no

continuar per un diedre tot recte, cal

efectuar un pas a l'esquerra per tal

de trabar una reunió amagada (3
burins).

.

Ja només estem a un llarg de la

gran travessia. Cal pujar per un

terreny fàcil però perdedor, tot bus

cant els pitons que ens duguin sota

la vertical d'un gran diedre, i muntar

la reunió al lloc més adient. A conti

nuació flanquejarem a la dreta i

jugarem a detectius buscant una

corda amb nusos, que ens perme
trà desgrimpar fins a uns lleixa des

composta, que seguirem fins a

guanyar un jardí penjat. Remuntant
. el jardí arribarem a una terrassa que

seguirem a l'esquerra fins a situar

nos novament al fil de l'esperó, just
a la vertical d'una fissura lIeugera-

ment desplomada -existeix una

variant (60m, ôb-) que puja directe
i evita la travessia-.

Atacarem la fissura, difícil però
ben equipada amb pitons, i ens

situarem a l'inici d'una canal des

composta i adornada amb matolls,
on muntarem la reunió. Superada la

canal, entrarem en una xemeneia

que seguirem durant dos llargs, gai
rebé fins al cim. El primer tram de la

xemeneia, malgrat que no és fàcil,
es pot equipar a discreció. Mun

tarem la reunió en un poderós pont
de roca i un tac de fusta. A partir
d'aquí ja només resta superar la

part final de la xemeneia -on un

tram us xuclarà les últimes reserves

d'adrenalina- i per un terreny molt

més fàcil assolirem el cim.

Descens

Seguirem la faixa del Gallinero fins
a la cascada de Cotatuero i ales
hores baixarem per les clavilles de

Cotatuero per enllaçar amb el

mateix camí de pujada. (1 h 25

min)

Altres itineraris interessants

AI Gallinera podríem recomanar un

nombre elevadíssim de vies, única
ment us presento una petita selecció:
Zarathoustra (350m, ED-): ha estat

i és una via espectacular i temuda.

Es troba just a l'esquerra de la

Rabadá-Navarro i destaca un sos

tre immens que se supera pel bell

mig en artificial.

Edelweiss (350m, ED-): oberta per
J. Galvez i F. de Pablos, noms que
impliquen dificultat i exposició però
també una qualitat altíssima. La via

ressegueix un sistema de fissures i

diedres a la dreta de la Rabadá
Navarro.

Lluna (370m, ED-): la gran clàssica
de la paret del Libro Abierto.
Ambient i diversió garantits .•

Gallinero
Pilar del Cotatuero

Via Rabadá-Navarro

Paret del Gallinero - Pilar del Cotatuero,
vía Rabadá-Navarro (350m. MD+)

la ascensió: E. Navarro,A. Rabadá, dellS al17 d'agost de 1961.
Dificultat: màxim 6b+, obligat 5+/AO. Malgrat la seva difi
cultat -és més sostinguda que la Ravier- no deixa de ser una

via clàssica. Trobarem pitons en els trams més difícils i la majo
ria de reunions equipades. Principalment caldrà parar atenció
als llargs fàcils, on és habitual perdre's, Destaquem que és una

via molt variada on haurem. de dominar totes les tècniques
d'escalada: diedres, fissures, xemeneies, plaques i sostres.

Horari: 5 a 7 hores. L'horari dependrà bàsicament del nom

bre de llargs que efectuem.
Material: Un joc de tascons, un joc de friends (els que més
s'usen són els mitjans i els grans), bagues per a blocs i dues

plaquetes recuperables.

exc urs j;(¡mûsme 15
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Accés: Des d'Aínsa, arribarem

a Torla per la N-260. De juliol a

setembre i durant Setmana

Santa és obligatori deixar el

cotxe a Torla. Existeix un servei

d'autobusos que ens portarà fins

a I' entrada del Pare Nacional; la

resta de l'any és possible pujar
hi amb cotxe. Consulteu els

horaris dels autobusos a I'ofici

na d'informació situada a l'en

trada del poble.
Allotjament: En tractar-se

d'un Parc Nacional hi ha nor

mes força estrictes referents a

l'acampada: està prohibida per

sota els 2.100 m i es permet
per sobre aquesta alçada sem

pre i quan es desmunti la tenda

a primera hora del matí. Als

camins d'aproximació d'amb

dós itineraris hi ha cabanes de

bivac. La millor opció consis

teix a dormir en qualsevol dels

tres càmpings que hi ha a Torla

a bé al que hi ha a prop de Bu

jaruelo.
Època: De mitjans primavera a

finals de tardor. A I'estiu cal

anar amb molt de compte amb

les tempestes (imprevisibles i

habitualment molt violentes). A

principis de primavera possi
blement trobem neu durant l'a

proximació o el descens. A

finals de tardor controleu els

horaris si no voleu que us agafi
la foscor abans d'hora; de nit i

sense frontal els descensos

poden resultar molt complicats
i fins i tot perillosos. Recordeu

que les escalades tenen lloc per
sobre els 2.000 metres: dugueu
alguna peça d'abric.

. Escalada: La morfologia i el

tipus de roca fa que I' escalada

sigui complexa en tots els sen

tits. Es tracta d'un tipus d'esca

lada molt vertical, fet que ens

exigirà fer passos molt atlètics.

Hi ha gran abundància de die

dres i fissures de tot tipus; pre

cisament això provocarà que

de vegades no sapiguem ben bé

per on hem de pujar, però per

contra permet l'ús a discreció

de fissurers. Com a aspecte

negatiu cal destacar la presencia
de blocs solts (no ens podrem
agafar a la primera presa que

trobem!). En aquest sentit, no

cal dir que l'ús de casc i cordes

dobles és obligatori si no volem

convertir la nos

tra visita a Ordesa

en la nostra últi

rna escalada.

Les dues vies

ressenyades, i en

general totes les

d'Ordesa, es tro

ben poc equipa
des; freqüent
ment als trams

més fàcils no s'a

costuma a trobar

equipament
només quan les

dificultats aug
mentin trobarem

pitons. Les reu

nions es troben

en llocs còmodes i estan equi
pades amb dos a tres pitons,
excepcionalment podem tro

bar burins a espits. Probable

ment sigui necessari reforçar
alguna reunió amb tascons a

friends. Els llargs
solen ser sinuosos per
tant és altament re

comanable dur un

bon carregament de

cintes llargues.
Activitats alterna

tives:

-En cas de mal

temps, fora molt in

teressant visitar qual
sevol dels pobles d'a

questes contrades i

palpar I'atractiu am

bient de muntanya

que s'hi respira. No

perdeu l'oportunitat
de visitar el conjunt
històric dell'Ainsa.

+Existeixen diverses zones

d' escalada esportiva properes a

la vall:

Torla: just a sobre el poble hi ha

una paret amb 5 vies de 5+ a 6c.

Bujaruelo: seguint la pista de

Torla a Bujaruelo trobarem

dues parets amb una vintena de

vies de IV a 7b.

-Recordeu que aquesta vall

dona accés a dos refugis (Góriz
i Sarradets) des dels quals es

poden realitzar multitud d'ex

cursions i ascensions.

Bibliografia:
-Munsch, R., Ravier, c.,
Thivel. Passages Pyrénéens. Ed.

Pin à Crochets 1999. (Existeix
la versió traduïda al castellà per

l'editorial Desnivel).
-Bellefon, P Los Pirineos, las

100 mejores ascensiones y excur

siones. Ed. RM 1977.

Cartografia:
=Mapa Alpina: Monte Perdido

Vignemale-la Munia. 1:30.000



Port/e{úaeió: oberta a tothom.

Obr-M: un màxim de tres �er participant, podran ser

fotografies en color, d'un tamany mínim de 13x20
cm i màxim de 20x30 cm, o bé diapositives de
pas universal muntades en marquets de 5x5 cm.
No cal que les imatges tinguin unitat temàtica.

"(;/f(a: la muntanya en tots els seus aspectes, tant

paisatgístics, com d'activitat esportiva:
excursionisme, alpinisme, escalada, espeleologia,
BTT, expedicions, trekking ...

Pr-Me/ftaeió: cada obra portarà escrit un títol i el nom

de l'autor. En el sobre s'adjuntarà un full escrit a

màquina o amb ordinador on constaràn les dades
personals del participant (nom i cognoms, adreça,
telèfon de contacte, entitat), el títol de cada imatge
i dades d'on es va fer (cim, massís, comarca o

país, via d'escalada, nom de la ruta, etc.).

L!f(q-ame/ft".f: les col-leccions s'han d'enviar per correu,
o bé lliurar personalment a Unió Excursionista de
Catalunya, "1 r Concurs de fotografía
EXCURSIONISME", Gran Via de les Corts
Catalanes, 580, 08011 Barcelona. El termini de
lliurament finalitza el dia 13 de setembre de 2002.

(/er-er/iete: el veredicte del jurat es donarà
a conèixer a través de la nostra pàgina web a

partir de 1'1 d'octubre, i a través de la revista
d'Excursionisme en el número de novembre
desembre del 2002, on es publicaran les
fotografies guanyadores.

Pr-e/f(ir:
I",. P"'e/Ir/' xec de 300 € en material de muntanya.
21(. P"'e/I(/;' xec de 150 € en material de muntanya.
3",. P"'e/Ir/' xec de 90 € en material de muntanya.
10 aeeM.?/'tf de 30 € en llibres de muntanya.

J�at: el formaran tres persones designades pel
Consell de Redacció d'Excursionisme, i seran

gent vinculada tant al món de la muntanya com
al de la fotografia.

L!f(q-ame/ftclek jJr-e/f(ir: es farà en el transcurs d'un
acte, la seg'ona quinzena de novembre,que
s'anunciarà oportunament des d'aquestes pàgines.
Es contactarà personalment amb els guanyadors.

Retor-/f cie I'M Obr-M: totes les obres trameses seran
retornades als seus autors durant la primera
quinzena del mes de desembre.

AIotM:
• No es podrà optar a més d'un premi per autor.
• En cap cas es podran presentar obres premiades

en altres concursos o que estiguin sotmeses a

drets de publicació. Aquest punt queda sota la
responsabilitat de l'autor.

• El fef de participar suposa l'acceptació de les
bases del concurs.

• El veredicte del jurat serà inapel-lable.
• D'entre totes les fotografies rebudes es farà una

selecció per tal d'editar un calendari 2003 de
l'entitat.



Text: Lluís Catasús

Any rere any les diferents entitats

de la Unió Excursionista de Cata

lunya organitzem al voltant de deu

marxes per tot Catalunya. Són mar

xes de tota mena -des de passeja
des populars fins a maratons, pas

sant per travessies nocturnes,
marxes de regularitat, curses de

muntanya, etc.- i per tot arreu -pel
Port, Montserrat, Riells del Fai,
Collserola, la serra de Marina, Bagà,
Barcelona ... -. Algunes fins i tot són

puntuables per a la Copa Catalana

de Marxes Tècniques Regulades
com la Marxa Sants i "El Cuc".

Cartell de la Marxa Sant Jordi

organitzada per la UEC de Mataró

Però organitzar una marxa no és

una cosa gens fàcil. No només

requereix una gran capacitat d'or

ganització, sinó també, i potser
més important encara, un bon gra

pat de voluntaris disposats a tirar

endavant aquesta feixuga feina. La

capacitat d'organització que de

mostren les nostres entitats en

aquestes marxes posa de manifest,
un cop més, la gran vitalitat de la

UEC.

Algunes de les marxes i camina

des ressenyades a continuació

tenen ja una llarga tradició, com la

marxa "El Cuc", que cada any orga
nitza la UEC de Cornellà i que

enguany arribarà a la trenta-novena

edició, a la passejada "Els camins

d'avui a la Barcelona de sempre"
que fará vint-i-set edicions. D'altres,

Cartell de la Marxa Gràcia Montserrat

organitzada per la UEC de Gràcia

de la UEC de Tortosa, que complirà
set anys de vida. En totes elles,
però, l'èxit i la participació, que en

alguns casos supera les cine-cen

tes persones, fa que cada any les

nostres entitats s'esforcin per repe

tir l'experiència.
Tot seguit us presentem un petit

recull amb el calendari orientatiu de

les marxes i caminades organitza
des per les diferents UEC. Per a

més informació consulteu cadascu

na de les entitats organitzadores.

- 21 d'abril, V Marxa Sants'02

sistema Dufour de 1 2 km,
puntuable per a la Copa
Catalana de Marxes

Tècniques Regulades.
Organitzada per la UEC de

Sants (93 332 54 94

http://personaI1.iddeo.es/
uecsants/).

- 21 d'abril, La Marxa Sant

Jordi per la serra de Marina

amb tres modalitats: cami

nant, corrent o en BD.

Organitzada per la UEC de

Mataró (93 796 14 30

www.geocities.com/
uecmataro/).

- 11 i 12 de maig, XV Marxa

Gràcia-Montserrat de 57 km

organitzada per la UEC de

Gràcia (93 217 56 50

www.uecgracia.org).

- 9 de juny, XIII Caminada

Popular de Bagà de 12 km.

Organitzada per la UEC de

Bagà (93 824 41 25

Responsable: Joan Cunill).

- 22 i 23 de juny, VI Travessia

Nocturna Fredes-Paüls (El
Port). Organitzada per la UEC

de Tortosa (977 44 32 71

www.geocities.com/
uectortosa/) .

- 8 de setembre,
VIII Itinerari-Marató i V

Itinerari-Mitja Marató Parc de

Col/serola, amb recorreguts
de 42 i 22 km, respectiva
ment. Organitzada per la UEC

d'Horta (93 358 37 40

www.gencat.es/entitats/
uechorta. htm).

- 20 d'octubre, XXII Marxa pas

seig per Riel/s del Fai.

Caminada popular de 10 km

organitzada per la UEC de la

Vall del Tenes (93 841 64 50,

uecvalltenes@terra.es).

- 10 de novembre, XXVII

Passejada "Els camins d'avui

en la Barcelona de sempre".
Caminada popular organitza
da per la UEC de Cornellà

(93 377 94 52

ueccornella@terra.es).

- 17 de novembre, XIV Marxa

del Port. Caminada popular
organitzada per la UEC de

Tortosa (977 44 32 71

www.geocities.com/
uectortosa/) .

- 24 de novembre, XXXIX

Marxa d'Orientació i

Regularitat "El Cuc", puntua
ble per la Copa Catalana de

Marxes Tècniques Regulades.
Organitzada per la UEC de

Cornellà (93 377 94 52

ueccornella@terra.es).

Definitivament, la UEC és l'entitat

més marxosa de l'excursionisme

català i!! •



Trenta-set equips
desafie11 el mal temps

al Bassiero
El passat 17 de març es va córrer

la trenta-vuitena travessa amb

esquís al Bassiero, que cada any

organitza la UEC de Barcelona, i

que clausurava la Copa Catalana

d'Esquí de Muntanya. Malgrat les

ganes i la il'lusió de tots els qui la fan

possible, la cursa no va anar tal i

com s'esperava. El mal temps reg
nant a la zona des del dissabte va

fer que s'hagués d'escurçar el reco

rregut de la prova i retardar-ne més

d'una hora l'inici, tot esperant les

notícies dels controls que es troba

ven en aquells moments per sobre

del refugi Mataró, i que aquests
informessin de les condicions, tant

de neu com de visibilitat.

Allaus

A part del mal temps, la cursa

també es va veure afectada per les

nevades dels dies anteriors, que,

segons l'Institut Cartogràfic de

Catalunya, havien fet que el rise

d'allaus a la zona fos molt alt. De

fet, poc abans de la cursa, una allau

havia esborrat les traces d'una part
de la primera pujada que l'organit
zació havia marcat el dia anterior.

També els guies de la vall i els bom-

bers d'Esterri aconsellaven prudèn
cia, especialment pel que podia
caure de les canals que baixen de
La Peülla.

Finalment, l'organització va haver

d'optar per retallar la part del reco

rregut que passava per la vall de
Saboredo i la zona d'Amitges, i els

corredors, un total de 37 equips,
tan sols van haver d'esquiar remun

tant la llarga vall de Gerber fins a la
base del refugi del Cinquentenari i

des d'allí continuar pujant fins a arri

bar al coll d'estany Gelat. Un cop
allà dalt només s'havien de treure

les pells de foca i tornar al refugi on

finalitzava la cursa. La resta de bai
xada era neutralitzada per evitar ris
cos innecessaris. Tot i això tothom

semblava satisfet.

Aquest curt recorregut enmig de

la boira i la neu el va guanyar l'equip
format pels madrilenys Jorge
Palacios i Igancio Morales, amb un

temps d'una hora, quatre minuts i

trenta-un segons. Els dos esquia
dors es van situar al capdavant de

la cursa des d'un primer moment i

ja no el van deixar, imposant-se
amb un minut i vint segons de dife

rència a l'equip format per Lluís

Torra i Carles Hortet. El primer

Text: Albert Bigorra

equip femení d'arribar va ser el for

mat per Roser Espanyol, de la UEC

de Mataró, i Gemma Roca, del
CIMS de Montcada i Reixac, amb
un temps d'una hora, vint-i-nou

minuts i trenta-quatre segons, que
amb aquesta nova victòria es con

vertien, de forma provisional, en

campiones de la Copa Catalana

d'Esquí de Muntanya. La primera
dona en arribar a la meta, però,
havia estat Gemma Furió, que for

mava part d'un equip mixt. La resta

de participants van completar el

recorregut en menys de tres hores

sense cap incident remarcable.

Finalment, doncs, la cursa es va

poder celebrar, malgrat el mal temps
itots els incidents, i els corredors van

mostrar la seva satisfacció pel re

corregut i les mesures de seguretat
que s'havien pres, que era el més

important. L'organització agraeix a la

col-laboració de tots els que van fer

aquesta nova edició possible, tant

persones com empreses. Les classi
ficacions completes de la prova es

poden consultar a la següent adreça
electrònica:

www.estadium.ya.com/
uecbarcelonalbassiero/

bassiero2.htm.•

".

Un esquiador durant la cursa

------------------------------------------------------------------------

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per l'import de 15 euros anuals.
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_
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�__....1 Fax:
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XXXIII Renovaciólde la F ama
de la Llengua Catalana
La Flama de la Llengua Catalana

dóna vida i enalteix el nostre pensament
i la nostra condició humana.

No SOlll gent de murga. La guerra no ens va.

Acceptem de bon grat la convivència amb el

veïns,

i amb tot el gènere humà, enterament.

Ens plau la fraternitat, la relació noble;

però .. Ja gent d'aquest racó de la

Mediterrània

tenim la nostra parla instituïda, el nostre idio

ma natural,
i això és el que val. No hi podem renunciar.

L'idioma de la nostra gent, ha estat és i serà

el natural d'aquestes terres: el català!

Antoni CólIICZ i Tinras

20 exeursienísroe
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Text i fotografies: Jaume Ramon i Morros

La Unió Excursionista de Cata

lunya va ser una de les cinc entitats

que l'any 1968, amb motiu del cen

tenari de Pompeu Fabra, va instau

rar la Llàntia de la Flama de la

Llengua Catalana que des d'ales

hores crema a l'atri de la basílica de

la Mare de Déu de Montserrat. En

guany, una vegada més, s'ha fet

càrrec dels actes de la Renovació.

Per il-lustrar els programes i car

tells commemoratius, amb els

quals s'ha difós la celebració fins

als indrets més allunyats del país, la

UEC va escollir una fotografia
emblemàtica de la XXV Renovació,
organitzada l'any 1994 per totes les

entitats excursionistes de Cata

lunya.
El dia 17 de febrer de 2002,

davant la tomba de Pompeu Fabra,

al cementiri de Prada de Conflent,
en una cerimònia de caire no tant

festiu com altres anys, però amb la

solemne i quieta intimitat a que

convidava el dia rúfol i la soledat de

l'ambient, el president de l'entitat,
Ramon Prieto, va llegir l'endreça
dedicada al pioner de la normativit

zació de la llengua catalana i Antoni

Gómez va llegir una glossa a la

Flama, símbol que, després de visi

tar l'església que immortalitzaren

els concerts de Pau Casals i el

monestir de sant Miquel de Cuixà,
bressol de la nostra nacionalitat, va

quedar instal·lat, el dilluns dia 18, a

la biblioteca de la UEC de

Barcelona, sota el medalló amb l'e

fígie de Pompeu Fabra i al costat

del seu diccionari, emmarcats tots

tres pels signes que ens identifi-



quen com a poble. En el mateix

acte va quedar inaugurada l'exposi
ció de la col-leccíó de cartells de

totes les renovacions i es van pro

jectar unes diapositives de les orga
nitzades darrerament.

El diumenge dia 24, a primera hora

I
del matí, s'aplegaren davant del por
tal del monestir les flames de les dife

rents entitats de la Unió Excursionista

de Catalunya en mans dels seus pre
sidents o representants que, prece
dits del seu distintiu anaren arribant a

la plaça on formarem una amplia rot

llana plena de llum i de color. En pre

sència del president del Centre de

Promoció de la Cultura Popular i

Tradicional Catalana de la Generali

tat, Joan Vidal i Gayolà, així com

d'Antoni Fontdevila i Francesc Gui

Ilamon, president i vicepresident de la

Federació d'En

titats Excursionis

tes de Catalunya,
s'unificaren totes

les flames en

mans del presi
dent de la Unió Excursionista de

Catalunya. Moments desprès, tots

ells eren rebuts pel pare abat, Josep
M. Soler, que els va convidar a entrar

a la basílica per participar a la Santa

Missa conventual.
A migdia, envoltat d'excursionis

tes, l'abat va encendre la Llàntia,
mentre I�s corals i el públic assis

tent cantaven a l'uníson l'himne

nacional de Catalunya.
La celebració de Renovació va

acabar amb un acte acadèmic cele

brat a sala d'actes del monestir

amb les intervencions de Ramon

Prieto, Joan Vidal, Antoni Font

devila, l'abat Josep M. Soler i l'his

toriador Josep M. Solé Sabaté que
va llegir la conferència La llengua, el

sentiment d'un poble.
El colofó va anar a càrrec de la

Coral Núria i els Cantaires de la UEC

dirigits pels mestres Josep Vila i

Fernando Bañós, amb un breu

parèntesi a càrrec de Jordi Mir

que, abans de la interpretació d'El

Rossinyol, va rememorar el centena

ri de la mort del poeta Jacint

Verdaguer recitant Els ocells de

Montserrat. •
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La meteorolog
•

la
A Catalunya el clima de mun

tanya és una variant dels cli
mes atlàntic i mediterrani que

dominen el territori. Les

modificacions més significa
tives respecte a aquests són:

1. L'aire de les zones altes

està més sec i net que el

de les baixes, essent lla

vors molt transparent i fàcil

de travessar per la radiació

solar. Les superfícies neva

des incrementen per refle

xió la radiació solar rebuda

per les persones.
2. La temperatura mitjana

anual és més baixa a la

muntanya i les seves varia

cions estacionals són

força grans. La disminució

de la temperatura amb l'al

titud, és aproximadament
de O.65°C/100 m.

3. La precipitació és abundo

sa a les zones de relleu

irregular però no es distri

bueix homogèniament a

tot un massís o serralada.

Pot haver-hi vessants on

plogui molt i d'altres força
secs. La zona seca es

troba doncs en una ombra

pluviomètrica. Amb la tem

peratura i la humitat s'ob

serva un fet similar. Mentre

els vessants orientats al
nord (obagues) són frescs i

humits, els orientats al sud

(solanes) són molt més

assolellats, càlids i secs.

4. El vent a l'atmosfera lliure

augmenta de velocitat
amb l'altitud i en conse

qüència les cotes altes
estan sovint afectades per

vents forts i persistents. A

més l'orografia modifica en

gran mesura la direcció i la

força del vent, no només
de manera local sinó fins i

tot a escala regional. La

tramuntana i el mestral són
dos exemples d'aquest
fet. La combinació de tem

peratures baixes i vent

augmenta notòriament la

sensació de fred.

Fenòmens específics de les

zones de muntanya

A la muntanya es generen
o s'intensifiquen alguns fenò
mens meteorològics que no

són presents o són força
més dèbils a la plana. Els

més significatius per l'excur

sionisme són els següents:

Brises de vall i de muntanya
Es el sistema de vents de

cicle diürn que es desenvolu

pa a cada vall. Aquesta cir

culació d'aire, s'origina pel
diferent escalfament o refre

dament que es produeix
durant els dies i les nits,
especialment de la primavera
i l'estiu de l'aire que està en

contacte amb la superfície
de la muntanya i de l'aire

"lliure" que està sobre l'eix de
la vall. La circulació diürna

consisteix en l'ascens d'aire
calent pels vessants de les

muntanyes i un corrent des
de la plana fins a la capçale
ra de la vall. La nocturna és

justament a la inversa.
Una conseqüència de la

presència d'aquests vents és

que, en situacions meteoro

lògiques sense grans venta

des ni depressions properes,
els corrents ascendents de

les hores càlides convergei
xen als cims i carenes i facili

ten l'aparició de cúmuls i

sovint tempestes. Un altre

fenomen associat a la brisa

de vall és l'aixecament i pos
terior dissipació de les boires

que durant la nit s'han format

al seu fons.

Efecte Fohn

L'aire humit que des d'un

determinat nivell puja pel
vessant de sobrevent d'una

serralada es refreda generant
llavors núvols i precipita
cions. Quan l'aire baixa pel
sotavent de la muntanya, tur

bulent i molt més sec, per

què ha perdut humitat en la

precipitació, s'escalfa a un

ritme superior que el de

refredament previ i arriba així

al mateix nivell inicial a una

temperatura molt més alta.

Aquest ascens sobtat de la

temperatura pot establir con

dicions propícies als desgla
ços ràpids i desestabilitzar el

mantell nival incrementant el

risc d'allaus. Un vent fort i

una temperatura anormal

ment alta al matí són símpto
mes d'efecte Fohn.

AI Pirineu es produeix el

Fohn al vessant nord quan
vents del sud-oest carregats
d'humitat gen1eren précipita
cions al vessant sud. També

apareix el Fohn al vessant

sud, com a la Vall d'Aneu, on

rep el nom de fogony.

Precipitacions orogràfiques
S'anomenen així les que es

formen o s'intensifiquen direc

tament o indirecta per la pre

sència de muntanyes. Aques
ta variació respecte la plana
és deguda, bé a l'ascens for

çat de l'aire provocat per
I'obstaclè muntanyós o bé a

les brises de la vall. (Fig.1).
1 . Les precipitacions per as

cens forçat a sobrevent

més comunes es donen al

Pirineu en les dues situa

cions següents:
a) Vent del nord o nord

oest amb aparició de

núvols estratificats al ves

sant nord. Les precipita
cions que es produeixen,
en forma de pluja o neva

da, són habitualment dè

bils o moderades i sovint

duren moltes hores. La

temperatura en aquesta
situació és fresca a l'estiu i

freda a l'hivern.

b) Amb vent del sud-oest es

poden produir importants
pluges al vessant sud del

Pirineu. Malgrat que aques

tes són en conjunt estrati

formes (contínues però dè

bils o moderades) si l'aire

que les acompanya és ines

table poden créixer cumulo

nimbus i produir-se tem

pestes, provocant greus
inundacions.

2. Les precipitacions força
des per les brises són en

forma de xàfec o tempesta
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de Muntanya
per Ramon Pascual (Comissió de formació)

i tenen tendència a iniciar
se a llocs especialment
favorables (nius de tem

pestes). Les tempestes
neixen i es desenvolupen a

migdia o primeres hores de
la tarda i cap al vespre l'ac
tivitat tempestuosa es pot
propagar cap a zones més

baixes o bé desaparèixer.

El vent a les zones de mun

tanya
La circulació de l'aire està
molt pertorbada a les zones

de relleu irregular. Quan el
vent té una velocitat superior
als 40 km/h el flux a les zones

de muntanya es torna turbu
lent. Alguns dels efectes rela
cionats amb el vent són:
• Ones de sotavent: Són

ondulacions aparegudes
en un corrent que bufa

sobre una serralada de

manera perpendicular a

ella (Fig.2).
• Acceleracions locals: a les

muntanyes l'orografia mo

difica la direcció i la veloci

tat del vent, incrementant

aquesta especialment als

colls i bretxes.Una conse

qüència de l'efecte de l'o

rografia és la distribució

heterogènia del gruix de
neu acumulada en una

nevada i la seva redistribu

ció quan ha passat.

Situacions de risc per raons

meteorològiques

El Pirineu és la serralada on

amb més freqüència es

poden enregistrar fenòmens

adversos, però aquests
poden afectar a qualsevol
de les muntanyes catalanes

per sobre deis 1.000 m.

Tempestes
Els núvols de gran desenvo

lupament vertical poden
tenir una grau d'electrifica
ció suficient com per produir

tempestes. La descàrrega
elèctrica rep el nom de llamp
si es produeix entre el núvol
i el terra, i llampec si es pro
dueix a l'interior dels núvols.
El so que produeix l'expan
sió violenta de l'aire pel seu

gran escalfament s'anome
na tro. En el si d'una tem

pesta es produeixen també

vents forts i baixades brus

ques de la temperatura.
• Cicle de vida d'una tem

pesta ordinària. Les fases
d'evolució d'una tempes
ta ordinària són:
- Formació: inicialment els

corrents ascendents ge
nerats per l'escalfament
solar formen un cúmul de

petites dimensions verti

cals que si el creixement

continua arribaran a ser

congestus. En aquest
estadi el núvol ja té unes

dimensions verticals con

siderables, aspecte de

coliflor o torres de cotó i la

base fosca.
- Maduresa: el fet incon

fusible que mostra que el
cúmul congestus s'ha
convertit en un cumulo

nimbus és l'aparició al seu

cim d'un plomall format

per cristalls de gel, situat a

uns 12 km d'altitud o més
i amb una temperatura de

l'ordre de -65 "C. Aquest
plomall té sovint forma

d'enclusa i és dut molt

lluny de la tempesta pel
vent de nivells alts. En

aquest moment de l'evo
lució ja es produeixen
xàfecs, llamps i llampecs.
- Dissipació: els corrents

descendents d'aire que

acompanyen els xàfecs
comencen a destruir els
corrents ascendents, la

tempesta perd intensitat i

finalment es dissipa.
Aquest procés dura uns

45 minuts i afecta a un

àrea força reduïda. Les

tempestes d'aquest tipus
tenen tendència a produir
se principalment a prime
res hores de la tarda.

• Tempestes frontals: són les

que acompanyen els fronts

freds. Tenen una durada,
amb interrupcions, que

depèn del temps de pas
del front (màxim un dia).
Aquestes tempestes es

poden produir a qualsevol
moment del dia però prefe
rentment a la tarda o a la

nit. L'època més propícia
per a que es produeixin és
el final de la primavera i

l'estiu.

Nevades intenses

S'enregistren a Catalunya al

final de l'hivern i primera
meitat de la primavera, quan
comencen a desplaçar-se
cap al sud importants de

pressions atlàntiques o es

formen llevantades. Les pri
meres afecten especialment
al Pirineu lleidatà i al nord
d'Andorra mentre que els
llevants ho fan al Ripollès i el

Berguedà.
Les nevades intenses

tenen una sèrie de riscos
associats com la pèrdua de
visibilitat o la desaparició
de les traces però el més

important és el desencade
nament d'allaus per llisca
ment de laneu nova o l'an

tic mantell per culpa de la

sobrecàrrega afegida per la
nevada.

Vents forts

Els vents forts es poden

classificar bàsicament en els

associats a tempestes i

altres tipus. Entre els pri
mers cal assenyalar les for

tes ratxes, de molt curta

durada, que s'enregistren
poc abans d'arribar una

tempesta.
Entre els altres destaca

rem les entrades brusques
de vent del nord que es pro
dueixen a les parts altes del
Pirineu Oriental i Central. Si

aquests vents bufen poc

després d'unes nevades ge
neren el temible torb, aixe

cant la neu recent i provo
cant una enorme reducció

de la visibilitat i una gran sen

sació de fred, malgrat que el
cel estigui serè.

Baixes temperatures

S'enregistren en diferents
situacions meteorològiques,
amb o sense precipitacions
o vent. Els valors mínims es

donen en les invasions d'ai
re continental europeu o

siberià, que porten aire molt

fred amb vent del nord-est

(gregal). Sovint les tempera
tures mínimes s'enregistren
en nits serenes i en vent fluix
i si l'equip de l'excursionista

és l'adequat, aquestes no

han de representar un veri

table risc. Però quan les bai
xes temperatures venen

acompanyades de fort vent

la situació canvia radical
ment. •

Ramon Pascual és

meteoròleg de l'Institut
Nacional de Meteorologia.
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Refugi Mont Caro - Coll de Pallers -

Cova del Vidre - Embarronat -

Font de Cova Avellanes -

Refugi Mont Caro

• Refugi Mont Caro (O hores):
Sortim del refugi i baixem per la

pista de formigó que hi dóna

accés. Arribem a la carretera

asfaltada i girem a la dreta -a

l'esquerra deixem el GR 7.6 o

171 que ens porta a Alfara de

Carles-. Continuem per la

carretera asfaltada i passem per
davant del restaurant del Port.

Arribem a una cruïlla on deixem

l'asfalt i continuem recte seguint
les marques del GR 7 per pista
de terra fins a un petit collet.

Girem a l'esquerra i e[l una peti
ta replaça trobem un pal indica

dor. Aquí podem deixar el

cotxe. El pal assenyala per una

banda el Coll de Pallers (3,8
km) i el refugi Mas del Frare

(9,6 km), i per l'altra el refugi
Caro (2 km) i el refugi de les

Clotes (10 km).

Text i fotografies: Lluís Alejos i Assumpta ëixarch

• Coll de la Carrasqueta (30
minuts): Comencem a pujar pel
sender (GR 7), cada cop més

costerut, fins que arribem al Coll

de Pallers. A l'esquerra comen

ça el sender -assenyalat amb

marques roges- que ens porta
fins al cim del Caro. Aquí tro

bem de nou un pal indicador,

que assenyala el refugi de Caro

a 5,8 km, el refugi de Mas del

Frare a 6 km i el refugi de la Font

Ferrera a 13 km.

• Coll de Pallers (51 minuts):
Baixem pel sender, que cada

cop fa més pendent, per arribar

a la travessa del camí (57
minuts). Hi trobem un pal indi

cador que marca el refugi a una

hora i el GR 7. Des d'aquí sur

ten els senders de la Cova Ebre

i del Bassis del Caro. A partir
d'aquí el GR 7 puja i baixa con

tínuament, afectat per les cap

çaleres dels barrancs, fins arri

bar a la Cova del Vidre, on

trobem el corresponent pal indi

cador.
• Cova del Vidre (2 hores 6

minuts): AI cap de poc arribem

a la pista que puja per la Vall del

Mas i que porta a Casetes

Velles. Hi trobem diferents pals
lndicadors: el refugi del Mas del

Frare a 3,6 km; el-refugi de la

Font Ferrera a 11 km; la Cova

del Vidre 0,3 km, i al Coll de

Pallers 2,3 km.

Pista de Casetes Velles (2
hores 11 minuts): Continuem

per la pista de terra en sentit

ascendent fins arribar a la Font

de la Llagosta (marques de

GR7), únic punt d'aigua de tota

l'excursió.
• Font de la Llagosta (2 hores

21 minuts): Cinquanta metres

més enllà, per la mateixa pista,

El refugi Mont Caro està situat al

massís del Port, a 1.110 metres

d'alçària, just al peu del Caro. La

marcada orografia del Port ens

dóna un gran ventall de possibilitats
a l'hora de practicar activitats de

muntanya (senderisme, rutes amb

bicicleta de muntanya, escalada,
descens de barrancs, espeleologia)
i activitats de lleure (passejades,
vistes panoràmiques, visites a

pobles amb gran interès turístic),
així com la possibilitat de gaudir
dels banys en els tolls i olles natu

rals. Però l'atractiu d'aquest indret

augmenta encara més si es té en

compte la riquesa natural de fauna i

flora que hi podem trobar, amb la

possibilitat de veure-hi cabres his

pàniques.
D'entre les diferents excursions

que podeu fer per la zona, us pro

posem la següent, un itinerari circu

lar amb sortida i arribada al mateix

refugi però que, per qui ho desitgi,
també es pot escurçar una mica

acostant-se amb el vehicle fins el

Coll de la Carrasqueta.
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ens trobem amb un sender que
puja a la dreta. El seguim (mar
ques roges) pujant llarg i man

tingut fins a les proximitats del

collet que ens canvia de ves

sant, on es torna planer.
Planegem en la mateixa direc

ció, passem pel costat esquerre
d'una gran fita que a nosaltres
no ens indica res i arribem a una

cruûa. De continuar recte anirí

em fins a Casetes Velles per
Serrasoles.

o Embarronat (2 hores 49 mi

nuts): Girem 90 graus a la dreta
i davallem fins a una nova cruï

lla. Hem agafat el camí de la

dreta i comencem a pujar tro

bant de tant en tant marques de
PR. Ascendim fins un collet on

trobem uns bancals erms.

Anem fent fins a arribar a una

font.
o Font (3 hores 21 minuts):

Continuem pel sender de l'es

querra que cada cop baixa
més pendent fins arribar a la

font i berenador de Cova Ave

llanes.
o Cava Avellanes (3 hores 36

minuts): Anem sortint per la

pista fins arribar a la pista princi
pal -davant tenim una caseta

forestal- girem a la dreta i per
aquesta pista farem cap al lloc

on hem deixat el vehicle o per
camí conegut fins al refugi.

o Coll de la Carrasqueta (4 ha

res 12 minuts)
o Refugi Caro (4 h. 42 minuts).•

+
N

Una imatge de l'interior del refugi

Nom: refugi de Mont Caro

Data de la inauguració: 25 de setembre
de 1966

Alçada: 1.11 O metres

Terme Municipal: Alfara de Carles (Baix
Ebre)
Entitat: Unió Excursionista de Catalunya
Guardes: Lluís i Assumpta
Telèfons: 977 57 27 26 / 977 26 71 10 /

6178088 16

Pobles més propers: Alfara de Carles i

Roquetes
Refugis més propers: Mas del Frare i

Font Ferrera

Capacitat: 60 places repartides en cinc

habitacions amb lliteres i matalassos, 6 places
en absència dels guardes. A més a més el

refugi disposa d'un terreny d'acampada.
Obertura: Guardat tots els caps de setmana

i festius excepte Nadal i Cap d'Any, d'altra
banda durant l'estiu roman obert del 15 de

juliol al 31 d'agost. Possibilitat d'obertura
fora d'aquestes dates per a grups de més de

10 persones prèvia reserva

Equipaments: Servei de bar, de menjars,
llum elèctrica, estufes de llenya i gasoli,
cuina lliure, aigua corrent potable, mantes,
dutxes amb aigua calenta, serveis, telèfon i

informació.
Accessos a peu:
- Des de Roquetes 4 h
- Des d'Alfara de Carles 4 h
- Des del refugi Mas del Frare 3 h 15 m

- Des de Les Clotes 2 h 30 m

- Des del refugi Font Ferrera 5 h 30 m

- Des de Beseit 5 h 30 m

- Des d'Horta de Sant Joan 8 h

Accessos amb vehicle: des de Tortosa per
carretera asfaltada fins al refugi.
Mapes: Els Ports (Ed.Alpina), El Port (Ed.
Piolet), El Port (Mapes deis Parcs Naturals
de Catalunya-ICC).
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excursiomsrne es presenta en societat

Un centenar llarg de perso
nes van assistir el passat 1 9

de febrer a la presentació
oficial de la nova etapa de la

revista Excursionisme, que
es va fer a la llibreria Altaïr. A

més de donar a conèixer els

nous reptes i explicar els
canvis que s'han fet i per

què, l'acte va servir per retre
un petit homenatge als

impulsors de la publicació, la

història de la qual ha corre

gut paral·lela a la de la Unió
Excursionista de Catalunya i

ha estat marcada pels diferents perí
odes polítics que al llarg d'aquest
temps ha viscut el país. Jaume

Ramon, membre del Consell de

Redacció i responsable de l'Arxiu

Bibliogràfic Excursionista de la UEC
de Barcelona, va fer un repàs als
diferents moments que ha viscut la

revista, il'lustrat amb anècdotes.

El director, Lluís Catasús, va

destacar que la revista ha de
ser un producte útil, "tant per
als socis de la UEC, com per
als excursionistes en general" i

va fer especial incís en la

ferma aposta per la qualitat
que s'ha fet per intentar que la

publicació esdevingui una refe

rència per al món de l'excur
sionisme català i al mateix

temps serveixi per donar a

conèixer la Unió i augmentar la

seva implantació social. Amb

ILTAÏR

aquesta finalitat, va assenyalar, per

primer cop, dels 4.000 exemplars
d'Excursionisme que s'editen, un

miler s'han posat a la venda.

Per aconseguir-ho, va explicar
Catasús, en l'aspecte més formal,
s'ha redissenyat la revista de dalt a

baix, i s'ha donat una especial
importància al tractament de la foto-

JORDI CARBONELL,
MEDALLA D'OR DE LA GENERALITAT
Jordi Carbonell, insígnia d'or de la UEC des de l'any 2000 i

president d'Honor d'Esquerra Republicana de Catalunya,
va rebre, el passat 18 de març de mans del president
Jordi Pujol, la Medalla d'Or de la Generalitat "per la seva

lluita política i en reconeixement a la seva tasca d'estudi i

divulgació de la cultura catalana". Ja fa un quart de segle,
quan li va ser concedida la insígnia de plata de l'entitat,
Carbonell va explicar: "Jo vaig fer-me soci de la UEC en un

moment que la cultura catalana sofria una persecució total i
la nostre entitat va oferir, a un grup de joves que no volien

rendir-se, l'oportunitat de fer sessions en el seu local
social. Va ser per això que vaig fer-me'n soci. Ha estat per
aquesta fidelitat de l'entitat a la cultura del país -i les com

plicacions reals- que aquesta actitud digna i valenta va

comportar-li que, malgrat que no tinc temps de practicar
l'excursionisme, he volgut continuar essent soci de la Unió
Excursionista de Catalunya. I guardaré la medalla com un

honor autèntic rebut d'aquells qui, a l'hora de la veritat difícil
van saber ser autèntics".
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EUROCONGRÈS 2000 DELS

ESPAIS OCCITANS I CATALANS
El dissabte dia 16 de març es va inaugurar al Palau Firal i
de Congressos de Tarragona l'àmbit "Història i projecció de
futur" de l'Eurocongrès 2000 dels Espais Occitans i

Catalans, que, entre altres entitats, promou la Unió
Excursionista de Catalunya. En un acte que van presidir el

president del Consell Comarcal del Tarragonès, Carles
Sala; el president de la Diputació de Tarragona, Josep
Mariné; l'alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, i el con

seller de Cultura, Jordi Vilajoana, es van presentar els
ambiciosos projectes dels subàmbits d'història i de projec
ció de futur, així com la iniciativa de la Gran Exposició
Recopilativa del Museu d'Història de Catalunya. En una

apassionant taula rodona titulada "Una mirada al futur des
de la història", historiadors i prospectivistes van donar una

esperançadora visió de futur de l'àmbit catalano-occità. Per
acabar la sessió, les Corals de Vila-Seca, Calaceit i Beseit
van interpretar cançons del seus repertoris i van culminar
l'actuació cantant conjuntament: Se Canta, La Copa Santa
i els Segadors.

grafia i dels gràfics. Pel que fa
als continguts, s'intenten abar
car tots els camps i disciplines
de l'excursionisme, oferint
eines i recomanacions per a

una pràctica segura d'aquest
esport, sense oblidar, però, el

vessant més historicista i cultu

ral que sempre ha distingit l'ex

cursionisme català i particular
ment la UEC. Tot plegat, amb

un enfocament periodístic, que
intenta donar atractiu i rigor als

textos.

Com a reptes de futur, el

director va plantejar la consolidació
de la publicació, amb un increment

del número de lectors i de la publici
tat, que permetran, al mateix temps,
augmentar els continguts -donant

resposta, d'aquesta manera, a una

demanda que ja existeix per part
dels col·laboradors-, i crear una edi
torial dedicada al món de l'excursio

nisme i de la muntanya.

Finalment, el president de la
UEC, Ramon Prieto, va voler anar

més enllà i va animar els respon
sables de la revista a incrementar

la periodicitat perquè la publica
ció surti cada mes, igual que feia
fins al passat mes de desembre,
una opció que en el moment de

replantejar la revista es va des
cartar en pro d'una aposta per
millorar la qualitat amb uns mit-

.

jans modestos.



Un mes abans, el 16 de febrer, al Centre de Congressos
de Sant Julià de Lòria, a Andorra, s'havia presentat l'àmbit II
de l'Eurocongrés, en un acte que van presidir el ministre

d'Educació, Joventut i Esports del govern andorrà, Pere

Cervós, i la consellera d'Ensenyament de la Generalitat,
Carme Laura Gil, Les conferències de l'àmbit dedicat a

Educació, Ensenyament i Sociologia, van començar amb la

lliçó magistral de Claudi Alzina, professor de la Universitat
Politècnica de Catalunya, que va parlar de "La força d'esti
mar l'educació - per un futur educatiu amb dimensions
locals i globals adequades, sense lleis de Murphy"
La taula rodona posterior va abordar els "Nous horitzons

de l'educació al segle XXI", i entre altres aspectes va analit
zar la transformació dels models organitzatius, els valors
locals davant dels valors universals, l'humanisme davant

l'especialització tècnica, la diversitat davant la identitat i el

paper fonamental del mesne.

A la sessió de la tarda els participants van presentar les
seves iniciatives i treballs, Entre els participants en aquesta
sessió hi ha havia el Centre d'Estudis Virtuals d'Andorra,
Acció Escolar de Cultura Catalana, l'Associació de Mestres
de Rosa Sensat, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Portal

Universitari Occitano-Català de la Universitat Oberta de

Catalunya, l'Escola Barral d'Ecatres, l'Oficina de Foment e

Ensenhament der Aranés, la Universitat Autònoma de

Barcelona, la Universitat de Perpinyà, la revista Mil Dimonis

-que s'edita en català, occità, bretó, basc i cors-, l'Escola
Secundària Catalana Comte Guifré, Lo vent de I'istòria, I'a
zard e I'estructuración per APRENE, i les Escoles

Bressoles, que van explicar el seu sistema d'immersió lin

güística"

HOMENATGE A JOAN Tous I CASALS &
El dia 15 de maig s'inaugurarà a la seu de la UEC de
Barcelona una mostra del treball, gairebé sempre desenvo

lupat des de l'anonimat, d'un dels fundadors de l'Arxiu

Bibliogràfic Excursionista (ABE): Joan Tous i Casals, que
celebra el norantè anversar. Gràcies a ell, associats de
diverses entitats es van integrar a l'ABE i hi aportaren els
seus coneixements, ja que Joan Tous, amb els seus clixés
i fitxes históricobibliogràfiques, estava disposat sempre a

col·laborar desinteressadament en qualsevol iniciativa o

publicació de la Unió Excursionista de Catalunya.
Enhorabona i per molts anys!

Fites l mOnjOleS
per Ramon Boter de Palau

Els diccionaris defineixen el terme fita

per pedra o senyal clavat a terra que
indica el límit d'una propietat o un

tenitorl. També es coneix per fita els

senyals que vora de les carreteres

indiquen la distància quilomètrica
recorreguda des d'un punt de parti
da, Més enllà d'aquestes dues

accepcions no trobem en cap dic
cionari corrent el significat que té una

fita per als excursíoristes. Des de la
nostra perspectiva, és a dir, pels qui
fem muntanya, seria una muntanyeta
de pedra que té la funció de guiar
l'excursionista pel bon camí,
Si bé els diccionaris no contemplen
aquesta darrera accepció, la literatu
ra excursionista sí que ho fa.
Concretament Jean Escudier, dins
l'obra L'Aneto i e/s seus homes, ens

parla amb molta claredat, i bona

ploma, del mot monjoia. Aquesta

darrera paraula és sinònima de fita.

Escudier, en relació a les monjoies,
ens diu textualment: "E/s homes de

muntanya jalonen llurs itinerarirs de

petites piràmides de pedres, En llocs

desconeguts, a entre /a boira, les
situen a l'anada per no perdre's a/

retom, són les pedres b/anques de
Po/zet. D'a/tres que vénen darrere

d'ells, e/s seguiran per aquests sen

ya/s, i cada un d'ells, agraint e/ servei

prestat, afegirà una pedra més a /a

pila, Les generacions passen i e/
munt s'eeve. És l'anella d'una cade
na que, de segle en segle, uneix

aquests homes de gran paciència i
bona va/untat, en una mateixa obra
caritativa. Aquests monticles s'ano
menen Monjoies,

"

Per finalitzar, volem esmentar que els
mots fita i monjoia són noms co

muns que han deixat empremta en la

toponímia del país, Sense anar més

lluny, qui més qui menys haurà tingut
l'ocasió de travessar el Port de

Perafita, a cavall de Catalunya i An

dorra, o bé haurà sentit

parlar del Port de la

Monjoia, entre Artiga de
Lin i la vall de l.uishon.

Aquests dos collets

pirinencs, probable
ment, fan referència a

l'existència de monti
cles de pedra per tal
de guiar els homes en

cas de boira o des
orientació. El tema no

el donem per acabat,
sense anar més lluny també podríem
parlar dels mots pedró i molló de

significat paral·lel als dos noms que
avui ens ocupa, però bé, en tot cas

se'n podria parlar en una altra ocasió,

Amb la col·laboració del Centre de Normalització Ungüística de Barcelona ...�
Delegació de l'Eixample �
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Horari: 2 h 30 a 3 hores, sense

parades.
Desnivell: 450 m.

Dificultat: Baixa.

ÈEoca: Tot l'any.
Cjitografia: ICC. La Noguera Ese.
1:5J). 006

Accés: S'acedeix a Tòrrec (533 m)
per una pista en bon estat que arren

ca tot just passat el poble de

Montragull, entre Artesa de Segre i
el Coll de Comiols

Barranc
de Font Freda

La Noguera

. ,'_
.-.. ..-

..



Descripció: Des del punt on hem deixat el

cotxe cal remuntar la vall fins al refugi fores

tal de l'Artiga de Lin a 1.450 m, obert per
manentment. Podem fer-hi rut. Si volem

dividir millor el desnivell de pujada podem
anar a bivaquejar o a acampar vall amunt a la

vora de l'Estanyet des Pois (2.080 m), d'I h

30 a 2 h des del refugi.
Vall amunt fem cap al Coll dels Aranesos.

Passada la imponent paret nord de La

Forcanada, o Malh des Pois en aranès, apa

reix de forma inconfusible el corredor recti

lini, encaixat i que no ofereix cap problema
de rimaia. Fins a l'entrada hi ha poc més

d'una hora des de I'Estanyet. El corredor fa

uns 350 m de pendent uniforme de 45°. La

sortida es troba a la bretxa sud de La

Forcanada. D'aquí al cim encara resten uns

80 m de fàcil cresta. Molt bones vistes sobre

el massís de la Maladeta, l'Artiga de Lin i

vall de riu Nere.

Descens: De la bretxa de sortida cal baixar el

més lleugerament possible per emprendre
una llarga travessa en direcció SW cap al

Coll Alfred (2.840 m), que es guanya sense

dificultat, passar a la vall de l'Escaleta i per
dre alçada pel seu marge dret tenint cura de

no baixar més del compte ja que després
d'un primer i minúscul estanyol caldrà

remuntar de nou fins la Coll dels Aranesos

on retrobem el carni de pujada.
Jordi LInch

Una col-laboració de:

�-----------------------

Descripciô: Sortim de Tòrrec per un carni a

tocar de la bàscula en direcció N. Es baixa en

suau pendent a creuar el barranc de les Planes

per una estreta passera. Entrem en un bosc i

revoltant una carena ens endinsem en el

barranc de la Font Freda. A l'altre cantó

veiem la grandiosa balma de La Vansa aixo

plugant unes edificacions. Baixant uns minuts

i travessant el riuet la podem admirar de

prop. Aquesta baronia medieval fou habitada

des de l'Edat de Bronze fins al 1932. El camí

remunta el barranc pel marge dret orogràfic,
entre cingleres de conglomerat. Aquest es va

fent estret i l'aigua ha llaurat un petit congost
en el rocam, cosa que ens obligarà a canviar

de vessant i ens permetrà admirar les boni

ques cadolles que s'hi han format. Arribem a

la Font Freda que brolla sota d'una gran roca

encastada. Passat el gran roc el carni

Descripció: Cim poc conegut a casa nostra.

Constitueix una de les millors ascencions

amb esquís del Pirineu. Es fa el cim amb

esquís. Per l'orientació N de la vall, la neu

aguanta bé fins a final de temporada. Bona

opció per l'I de maig o Pasqua Granada.

El primer dia només caldrà seguir la pista
fins al refugi de la Glère (2.184 m) tallant

pel dret els darrers revolts de la pista. El

refugi és un dels més grans i acollidors del

Pirineu, una sòlida construcció de tres plan
tes amb una situació i vistes espectaculars.
Iniciem l'ascensió seguint la vall en direcció

S, per sobre els lloms de la carena que la

separen de la vall que puja alllac de Pourtet.
Suaus bonys que pugen i baixen. Deixem a

l'esquerra eillac de Coume Escure i enca

rem Ia valleta que baixa delllac de Mail.

Aquest llac 2.350 m és a la part més baixa

d'una marcada vall, la Coume Estrète, que

segueix per l'eixut llit de grava del barranc.
Caldrà superar tres grans roques més, de poca
dificultar. Fem. cap a una pista que hem de

seguir a l'esquerra.Aquesta revolta una carena

i entra en un barranc adjacent. En l'eix del

mig cercle que s'hi forma veurem la balma de

Gramenet, amb restes de construccions, on

destaca un forn de pa ben conservat. Cent

metres al S, a la dreta, surt un nou corriol

que, passant per sobre de la balma, segueix el

llom de la carena tot salvant petites graona
des. A dalt a la dreta veiem l'ermita romànica

de Santa Anna. Passarem primer pel poble en

runes de Montadó i restes d'antics conreus.

Passem un darrer petit barranc per arribar a

l'ermita, emplaçada en un lloc aeri que domi

na la contrada i el barranc recorregut. Tornem

pel mateix carni.

Jordi Lluch

remuntem decididarnent en direccció S,
superant els dos llacs Estelats fins al coll de

Coume Estrète situat sota mateix del Turon

de Néouvielle. Del coll, 2.767 m cal carene

jar, ara en direcció SE en sentit cap al cim,
on arribem després de superar un parell de

pendents més redreçats.
Fem el descens per un carni diferent. Sortim

del cim esquiant en direcció del Néouvielle,
a uns 300 m haurem de superar un petit res

salt, que ens deixarà a la gelera de

Maniportet i baixarem per la coma que ve

de la bretxa que separa el Tres Consellers i el

Néouvielle. Baixant deixarem a l'esquerra el

llac Bleu, seguirem la carena que ens separa
de la vall de pujada i anirem a cercar la

valleta que passa pels llacs de la Mourèle, de

Mounicot i finalment de la Glère, sota mateix

del refugi, on retrobem l'itinerari de pujada.
Pasqua! Garriga

a Les Bòrdes 9 km

t
N

B. dels Puis

+
N

Una col-laboració de:
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3404 ANETO
104 ascensiones y escaladas a la montaña más alta del Pirineo

Joan Mique! Dalmau
Ed. Barrabés, novembre 2001

213 pàgines en color; múltiples fotografies i alguns croquis

Aquesta nova marca ha nascut com a branca editorial de la coneguda casa

comercial de Benasc i ha engegat tres linies de publicacions: les guies, els
manuals i la literatura. Ja té set volums i esperem que rutlli bé; té la sort

de partir d'una base econòmicament forta.A diferència de diverses guies
d'excursions i passeigs per l'alt Éssera que han anat sortint, aquesta se

centra exclusivament en el pirineisme de les ascensions als pics. Les sin

tètiques explicacions es complementen amb moltes fotografies benefi
ciades per la força descriptiva del color, i amb els itineraris traçats a sobre.
Malauradament la informació no és uniforme al llarg del llibre i

alguns punts els passa d'esquitllada, com pot ser la cara oest del pic
Maleït. A n'lés, oblida algunes puntes secundàries -o no tant-, per la

qual cosa no arriba pas a cobrir tot el massís. Potser hi trobareu a

faltar més "salsa", per a evitar una visió freda a veureu poc reeixits

alguns croquis.
Com diu la mateixa editorial (amb la seu al peu d'aquestes mun

tanyes) era un llibre llargament demanat. De fet, calia cobrir el
forat que va deixar la desaparició de la guia del CEC del 1992.
És una eina necessària que actualitza la informació (per exem

ple les noves vies del pic Abadias a del contrafort sud de la

Maladeta), però no aconsegueix pas ser definitiva, ni l'obra
mestra que mereixeria el massís més alt dels Pirineus. Cosim
els grans estrips que teníem pendents, però encara no ens arri-

ba el vestit nou fet a l'luda. Ja no passarem fred, però no acabarem de fer

goig!
MarcJaneras Casanova

LES SENDES DELS BANDOLERS

(St. Llorenç del Munt - Serra de l'Obac)
Antoni Ferrando Roig

Cavall Bernat, 40

Publications de l'Abadia de Montserrat, geller 2002
239 pàgines ell blanc i negre; diversesfotogrcifies i algull dibuix

Actualment disposem de diverses guies itineràries que s'ocupen d'aquest
massís; les propostes són múltiples, a voltes recurrents, però aquesta sí que és

especialment diferenciada. Es tracta d'un treball de presentació humil, però
acurat, molt agradable, que enganxa a la lectura i engresca a la caminada,
Les facècies dels bandolers, de les seves víctimes i perseguidors, dels cam

perols veïns, dels masos enfrontats i les formes feudals són un tema fasci

nant, sempre sorprenent als nostres ulls de pas confiat per aquestes terres.

Recórrer de nou els seus camins, visitar les masies i els amagatalls és ben

suggerent.
Després d'una extensa presentació històrica, geogràfica i llegendària,
situada als segles XVI i XVII en temps de l'Antic Règim, l'autor ens

proposa sis excursions per a seguir els passos dels bandolers. Ell mateix

ja havia publicat un treball el 1988, especialment centrat en el camí ral
de Barcelona a Manresa, que va gaudir d'una bona acollida a la

comarca.Aquí revisa i completa aquella feina dins la collecció Cavall
Bernat que ja arriba al volum quarantè i coneix "pam a pam" aques
tes serres.

M.Je.



LAMBARD. ESTUDIS D'ART MEDIEVAL

Revista anual dels Amics de l'Art Romànic

Institut d'Estudis Catalans,2001
340 x 170 mm;192 pàgines; il-lustrai

El volum XIII de la revista dels Amics de l'Art Romànic inclou les conferències del

cicle dedicat a la iconografia profana d'aquest període artístic, amb els títols i autors

següents: De la basarda a la seducció. Les funcions de les imatges monstruoses en l'escultura

romànica, de Gerardo Soto Varela; Temes d'art prcifà en un art essencialment sacre, de Ma.

Teresa Matas i Blanchart; IconogroJia de los ofiaos artísticos en el románico. Algunas repre-
sentaciones en la escultura monumental, de Ma. Luisa Melero Monero, i Aspectes concrets

i profans en la pintura mural romànica nord-catalana, d'Olivier Poisson; a més dels arti-

cles Les intervencions arquitectòniques a l'església de sant Pere de Graudescales: història i dades inèdites,
de Lluïsa Amenós; Tres masos medievals (Pontons), de Joan F. Cabestany i Fort; El Beatus de Torí i les imatges profanes,
d'Anna Orriols i Alzina, Structural Rationalism and the Case cif Sant Vicenç de Cardona, de Peter Reed. Tots ells són títols

ben seductors per als excursionistes que sempre hem sentit una predilecció especial per l'art romànic de Catalunya.
Jaume Ramon i Morros

OLÈRDOLA EN L'OBJECTIU
Mirada fotogràfica d'un segle

Autors diversos

Editat per l'Ajuntament i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Olèrdola.

Maig de 2001.

220 x 240 mm; 100 pàgines; il-lustrai

Aquest llibre que recull un segle de fotografies de la recuperació del conjunt arqueològic d'Olèrdola, es de fet el catà

leg d'una exposició molt ben documentada presentada per Josep Mir Vallès, alcalde d'Olèrdola, i Miquel Molist

Montañà, director del Museu Arqueològic de Catalunya. Cada grup de fotografies va precedida d'una ressenya que ens

situa en el lloc i espai de temps adient: Record d'una gent, record d'un poble - El castell d'Olèrdola, el passat i el present -

Moja, d'alou monàstic a poble dormitori - Sant Miquel d'Olèrdola, sota la mirada del castell- Sant Pere Molanta, entre la vinya
i la indústria - Viladellops, la singularitat d'un petit nucli - La màgia d'un record.

El catàleg de fotografies ens ajudarà sens dubte a complementar el coneixement que tenim d'aquest poblat ibèric i

romà que va restar abandonat prop de mig milleni fins als dies de la reconquesta de l'Alt Penedès.

...... Webs de motxilla

JR.M.

Allaus, per Maria penyarroja
Per disfrutar el màxim les sortides a la muntanya, val la pena
anar-hi ben informat. Ara que estem en plena temporada
d'esquí de muntanya i que encara queda neu per a altres

sortides d'alta muntanya hivernal (si més no en escriure l'arti

cle, gairebé dos mesos abans que us arribi a les mans), aquf
teniu algunes adreces de consulta recomanable.

En preparar les sortides pot anar bé tenir en compte la previ-
sió meteorològica. La trobarem a • -

li!lBmmllalfiIS.mim!Ii'IlRI per als Pirineus catalans i

actlvlte/montlmont.ntml per als Pirineus francesos. Aquesta
darrera pàgina, en francès però amb versions en castellà,
anglès o alemany, també inclou informació de condicions de
la neu i risc d'allaus.

Pel que fa a la previsió d'allaus als Pirineus -un altre dia ja
parlarem dels Alps-, no hi ha res com el Butlletí de perill d'a

llaus a Catalunya a . Aquest website també
inclou la predicció meteorològica, distribució i estat del man

tell nival, informació d'accidents per allaus als Pirineus dels

darrers deu anys, imatges, bibliografia i un munt d'informació

complementària sobre tot allò relacionat amb les allaus.

A • • hi ha bons consells per evi-
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tar l'excés de confiança a la neu, detectar indicis d'inestabili
tat del mantell nival i, en definitiva, evitar allaus. Del menú

principal de •• -.
- s'accedeix.a l'apartat d'a

llaus, on hi ha la secció de Nocions i seguretat, amb una

explicació enhaustiva sobre els diferents tipus d'allaus, com

es formen, com evitar provocar-ne, i sobretot com localitzar
víctimes d'allaus amb l'ajut d'un Aparell de Recerca de VIc

times d'Allaus (ARVA), amb jJ·lustracions. Tothom recomana

haver practicat per anar sobre segur, evitar nervis i confu
sions en cas d'haver-ho de posar en pràctica.
A hi trobarem una sèrie de

comprovacions del bon funcionament de I'ARVA abans de
sortir a la muntanya. L'Avalanche Home Page

œœnm ofereix exhaustius

consells, pas per pas, sobre què cal fer (i què no) per resca

tar víctimes d'allaus en anglès. I en català, a

hi ha el text fnte

gre d'una conferència sobre allaus, que inclou alguns con

sells sobre què fer en cas de quedar atrapat entre la neu

d'unaallau.
Un cop ben informats, només queda desitjar que deixeu una

bona traça o petjades a la neu.

(www.Qrovinz.bzlt/avalanche/resi

nttp:!lice.05. UD .es/conferencles/allaus.pa



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



e-mail: ronda43@shop.intersport.es
www.intersport.as:«

..

Bastó telescòpic
de munyanya

11,80 € Corda (8,5 x 50)
+ Arnes 112,25 €

10 Cintes exprés
+ 20 mosquetons

79,99 Rapelador "8"
+ mosquetó seguro


