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Les persones que vulguin coueborer 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:

LUNARS DE L'AIGUADORA _ Berguedà
UEC de Barcelona - Tel. 93 454 58 55

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
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UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ,
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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. 576 1 r 2a

08011 Barcelona

Correu electrònic:
A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excu rsionisme_uec@yahoo.es

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

tarda al Tel. 93 454 32 47
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El rise,
amb responsabilitat

_52[ muntanya els riscos són de dues menes. D'una banda, els originats per les condicions de l'entorn

-rnal temps, despreniment de pedres, allaus ...

- que, si bé no podem controlar, si podem preveure, evitar o

minimitzar si escollim la ruta adequada, el moment adequat, el material adequat...
D'una altra banda hem de comptar amb els riscos originats per les condicions personals -poca

resistència física i/o psicològica, baix nivell tècnic, escassa capacitat de resposta ... Si bé tothom accepta
com a cosa evident -els no esportistes inclosos- que la resistència física és un requisit de qualsevol activi

tat esportiva, no tothom -sovint només aquells que s'han iniciat en algun esport-, dóna la mateixa

importància a la resistència psicològica. En el cas de l'excursionista la resistència psicològica és fonamen

tal, tant per afrontar amb la fredor necessària qualsevol situació de rise, com per no crear-ne cap de nova

a partir del no-res. Naturalment això ha d'anar acompanyat d'altres habilitats més tècniques.
La formació continuada és, doncs, un dret i un deure de l'excursionista. Per poder cobrir aquesta

responsabilitat compta amb els suports del seu centre excursionista i de la federació corresponent -en el

nostre cas, la UEC i la FEEC-. Quan l'excursionista fa aquesta aproximació s'està inserint en una cadena
de transmissió que té ja més de 125 anys al nostre país. Podem parlar d'una tradició excursionista que es

transmet de generació en generació i que consisteix, entre altres coses, en una cultura de gestió del risc

que evita exposicions gratuïtes, però que l'accepta com a inevitable -tant com ho és en multitud

d'aspectes de la vida quotidiana. Tant reprobable és la recerca del risc per si mateix -actívítat que, com a

suïcidi més o menys conscient, atempta contra la integritat física- com el seu defuig constant i sistemàtic
-una altra mena de suïcidi que atempta, en aquest cas, contra la integritat de l'ànima.

L'excursionista tradicional coneix els riscos de la seva activitat. El problema dels accidents a muntanya
s'amplifica quan, enduts per una nova cultura de l'oci, un número cada cop més gran d'aventurers aprofita
una cada cop més accessible muntanya com a fons de les-seves activitats. Quan la persona s'aventura per
un medi al que no està habituat sense comptar amb un guiatge, quan s'ha trencat amb la tradició de
coneixements acumulats per generacions, ens podem trobar que l'excursionisme pren protagonisme als
diaris.

Com diuen les estadístiques de la Federació Aragonesa de Muntanya, el 80% dels accidents a

muntanya afecten excursionistes no federats.

Lta.atonomia pelSonal:
un dret i un deure

L a nova cultura de l'oci, que porta a la muntanya cada cop més persones sense cap preparació prèvia
+O paral-lela-, també està deixant emprempta en els nostres centres. Els centres excursionistes, oberts de

mena, veuen com la pràctica del dia a dia els duu a la reconversió d'alguna de les seves seccions. En el fun
cionament d'aquestes seccions hi ha un vocal o responsable que organitza la sortida. El soci, llavors, tria,
d'entre el calendari proposat, les sortides que li interessen.

Aquest funcionament és bo per fomentar sortides col·lectives que permeten fer noves coneixences i
també és òptim per atraure nous socis cap a un excursionisme organitzat. Ens preocupa, però, el fet que
aquest funcionament -que incita a formar part d'un centre-- no sigui alhora un fre en el desenvolupament
d'una autonomia de la persona en la muntanya. \

Aquell que recorre els camins per primera vegada ha de saber que en un centre excursionista podrà fer
amics amb qui compartir la seva afició i hi podrà trobar la formació necessària per a una pràctica segura.
No obstant això, la persona que s'apunta a un centre ha de saber que no es tracta' de cap agència de viat

ges; que l'activitat que vol practicar li demana, per la seva pròpia seguretat i la dels seus companys, la

responsabilitat d'encaminar-se cap a una autonomia personal.
Si no és així estem convertint els responsables d'aquestes sortides col-lectives en allò que no só

guies de muntanya.
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Nosaltres

els muntanyencs

Els que practiquem o hem practicat
el muntanyisme ens adonem com

han anat canviant els estils, les

maneres, la forma, l'exiqència, a

l'hora de buscar quan ens cal un

aixopluc o bé un raconet conforta

ble per poder reposar deia camina

da. A aquests aixoplucs, que nor

malment anomenem refugis, cada

vegada els demanem més que
s'assemblin a aquells hotelets de la

plana. Ens agrada per exemple que
_ tinguin habitacions individuals, que

tinguin, si pot ser, bany amb aigua
calenta, que tinguin llum, que tin

guin calefacció, etc.

El ser humà és l'animal que més

ràpidament s'adapta al medi on viu,
sobretot si li proporciona unes

comoditats de prestigi, i el que més

ràpidament oblida les etapes pas

sades, sobretot si aquestes eren

d'inferior qualitat. Aquestes como

ditats volem que vinguin amb

nosaltres, les volem extrapolar a

qualsevol punt on ens dirigim. I

aquesta pressió fa que, cada vega
da més, els refugis s'acomodin a

aquestes necessitats amb més o

menys celeritat, depenent moltes

vegades de la limitació de pressu

post, que és el handicap de moltes

entitats, que amb prou feines

ursionista
prestacions i abans de queixar-nos
hauríem de mirar-nos el melic i dir

nos que nosaltres potser no hem

fet gaire, que no hem col·laborat

prou per fer que aquests refugis
estiguin en les condicions que

demanem. I em consta que tot

muntanyenc pertany a una o altra

entitat, i també em consta que a

l'hora de demanar-nos un augment
de quota tots mirem cap a una altra

banda, però quan anem a la mun

tanya ens agrada molt que tot esti

gui en unes condicions òptimes.
I no s'hi val a dir que, que jo no

vaig als refugis. La jovenalla de la

teva entitat sí que hi va. Els que

passem de la cinquantena, ens

toca. ara vetllar pels que ara en

tenen menys de vint i així és com el

cadenat generacional de les enti

tats ha anat forjant el camí ininte-

i es va fer mal en un genoll a 2.200

m d'alçada, és a dir, a quatre hores

de marxa amb 1.200 m de desnivell

per terreny irregular fins a arribar a

l'aparcament. Aquestes quatre rat

lles només són per donar a conèi

xer i agrair l'eficàcia, el recolzament

i el suport que el lesionat i el grup
vam rebre dels guardes del refugi:
en Bernard, en Stephan (que a més

és infermer), i el seu jove ajudant.
De seguida van demostrar una gran

professionalitat, es van fer càrrec

de la situació, van fer les primeres
cures, van organitzar i supervisar el

rescat (complicat perquè la meteo

rologia no va permetre que l'heli

còpter arribés al refugi), i van fer

seguiment del cas els dies poste
riors a l'evacuació. Un grup de gen
darmes i bombers francesos van

pujar al refugi, van baixar ellesionat

a pes amb llitera i el van dur a l'hos

pital, des d'on, quan va tenir un

diagnòstic, va poder tornar a casa.

Així es va evitar que una lesió lleu

es convertís en greu.
En resum, el refugi dels Estagnous
és altament recomanable, s'hi està

bé, i quan hi ha problemes es

El darrer cap de setmana de juny demostra la talla i gran professiona-
d'enguany hi va haver una sortida litat dels seus responsables, a qui
oficial de la secció de Muntanya de estem molt agraïts. Per cert, el

la UEC de Gràcia al Mont Valier company accidentat s'ha recuperat
(2.838 m, Alta Garona). La zona és favorablement i ja pensa en prope-

preciosa i molt recomanable. Tot i res sortides a la muntanya.

rromput de l'excursionista.

Salvador Padró. UEC de Gràcia

Agràïment
al refugi dels Estagnous

poden anar mantenint d'una mane- que el temps no va acompanyar
ra prou decent els seus edificis. gaire, vam fer cim havent dormit al

Tots aquests muntanyencs hauríem refugi dels Estagnous. Malaura-

de reflexionar a l'hora de demanar dament. un company va ensopegar

Manel Canales, Sebastià Heras,
Judit penyarroja i Maria Penyarroja.

UEC de Gràcia

Fe d'errades del número anterior
• A les Novetats Editorials del darrer número, el llibre ressenyat Ordinacions de bon govern de la batalla de

Terrassa (1299-1625) es titula en realitat Ordinacions de bon govern de la batllia de Terrassa (1299-1625).
• El telèfon de contacte de la Caseta del Garraf, de la UEC de Sants, que apareix a l'anunci de la darrera

pàgina no és el 93 332 94 54, sinó el 93 332 54 94.
'. A la fitxa de la Dent d 'Orlú, de les ressenyes d'itineraris (pàgines 33 i 34), l'accés no es fa pas per un tren

call asfaltat a mà dreta passat Ascou, com indica la fitxa, sinó que el trencall que porta al coll de Pailheres

s'agafa poc després del veïnat de Goulours. Així mateix, al croquis, el vuitè llarg no és de grau V/IV (obli
gat), com indica, sinó VNI (obligat).
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Els dies 12 i 13 d'agost de 1999,
un grup d'enquestadors que treba
llaven per la Federació Aragonesa
de Muntanya es van plantar al cim
més alt dels Pirineus, l'Aneto, per
estudiar el grau de preparació dels

muntanyencs que hi pujaven. Tota

persona mitjanament vinculada al
món de l'excursionisme sap que

per fer aquest pic en aquesta època
de l'any cal portar un mínim d'equi
pament, com ara corda o cordino

per assegurar persones inexpertes
en algun punt complicat, botes de
trescar de gamma mitja, impermea
bles i semirígides, que puguin ser

gramponables, piolet, roba d'abric

Uaqueta de Gore-Tex i un folre polar
prim), ulleres de sol, uns guants
prims i pantalons llargs, no tant per
les temperatures que pugui fer, sinó

perquè per arribar al cim s'ha de
caminar una bona estona per una

gelera -unes dues hores entre anar

i tornar-. Malgrat això, l'enquesta de
la FAM, que va sortir publicada a la
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revista Pirineos el 14 d'abril del

2000, va revelar que un 21 % deis

enquestats -un total de 243- puja
ven aquell dia per primer cop a un

tresmil i que un 64% n'havien fet

menys de cinc. És més, un 17% va

reconèixer que no feia ni un any que

practicava l'excursionisme i el 63%
no estava federat. Pel que fa a l'e

quipament, un de cada cinc arriba
va al cim en pantalons curts.

La muntanya massa a l'abast

L'enquesta de la FAM responia a la

preocupació per l'increment dels

accidents a la muntanya els darrers

anys. Segons les dades de la federa

ció, el 80% dels accidents els prota
gonitzaven excursionistes no fe

derats. A Catalunya, la Federació

d'Entitats Excursionistes de Cata

lunya (FEEC) i la direcció general de

Seguretat i Emergències de la Gene

ralitat no han creuat les seves esta

dístiques, però totes les parts impli
cades apunten en una direcció

semblant: són els excursionistes

menys preparats els qui es veuen

involucrats en els accidents més

aparatosos, mentre que, en canvi, en

el cas dels muntanyencs ex

perts, la slnlstralîtat, tenint en

compte el major risc que les
seves activitats comporten,
és proporcionalment molt

més baixa. És un fet intrínsec
a una societat urban ita que,
cada cop més, necessita

escapar a la natura. I al nos

tre país la natura cada cop

és més a prop. La millora de les

comunicacions posa a poques hores

de Barcelona un ampli ventall de

cims de tres mil metres fins fa unes

dècades impensable.
Segons el cap de bombers Pep
Serra, coordinador del Grup de

Reforç en Actuacions Especials
(GRAE) de Girona, «en els darrers
deu anys a Catalunya hi ha hagut
un lleuger increment dels accidents

a muntanya» i «tot i que el factor
mala sort existirà sempre, la majoria
dels accidents estan provocats per
gent poc preparada», afegeix. Des
del seu punt de vista, aquest fet

s'ha d'atribuir fonamentalment a

que «l'accés a les zones d'alta

muntanya és en alguns llocs massa

fàcil i això fa que gent poc prepara
da hi accedeixi i que es perdi la

noció del rise». En aquest sentit,
Pep Serra considera que «la forma
ció mitjana de la gent que va a la

muntanya ha disminuü en relació a

fa uns anys, encara que, com sem

pre, hi ha gent molt ben preparada».
Actualment, sentencia, «tothom es

veu amb cor d'anar a la muntanya i
això pot ser un problema».

Practiques d'autodetenció en neu. FotografIa Marc Janeras



per Laura Megias, Ramon Pascual i Hèctor Verdú

Dèficit formatiu

No és pas una visió esbiaixada del

problema, Valentí Sagristà, respon
sable del refugi d'Amitges, a Sant

Maurici, creu que actualment «no hi

ha ni formació ni íntormacló- i consi

dera que això és conseqüència que
«molta gent que decideix anar a la

muntanya sovint-ja no passa per un

club per rebre una formació adequa
da». Com a alternativa, proposa una

opció encara poc utilitzada: la con

tractació d'un guia professional «que
els ho resoldrà tot i els portarà
només pels llocs segurs». Això, però,
«només ho acostuma a fer gent
conscient dels perills amb què es pot
trobar», lamenta.

Pep Serra, coordinador del GRAE
de Girona, coincideix en la recoma

nació de recórrer a un guia o moni
tor si no s'està prou preparat, però
també insisteix en

la utilitat dels cur

sos generals o

específics que
ofereixen els clubs
de muntanya o la

FEEC i la seva

Escola Catalana
d'Alta Muntanya
(ECAM) i afegeix
una nova variable:
«L'entrenament

físic sistemàtic és
també molt impor
tant per a realitzar
les activitats

esportives a mun

tanya amb seguretat». En aquest
sentit, diu, -la gent que practica
l'esquí de muntanya, l'escalada o

l'espeleologia -activitats que reque
reixen una formació específica- està
en general més preparada que la

que practica l'excursionisme, ja que
si no fos així gairebé no podrien ni

començar la seva activitat». Hi ha,
però, activitats que en principi
requeririen un nivell de formació ele

vat, com el barranquisme, però que
en canvi, a causa de la seva ràpida
popularització per la"seva inclusió

en els paquets que ofereixen les

empreses d'esports d'aventura, és
on passen alguns dels casos més

flagrants de falta de preparació, un

fet que Serra il·lustra amb l'anècdo
ta de dos joves que els bombers

van haver de rescatar i que van tro

bar que compartien un únic vestit
de neoprè. «Un portava la part de
dalt i l'altre els pantalons», explica.

El desconeixement de les allaus

Tot i que el major nombre d'acci
dents provocats per la inexperiència
acostuma a ocórrer durant els me

sos d'estiu, quan la muntanya és
més practicable, alguns dels acci
dents més greus es produeixen a

l'hivern i tenen una relació directa
amb les allaus, un fenomen que s'a
costuma a atribuir a la fatalitat i que
en canvi té una íntima relació amb
l'acció humana. Segons dades de

clar, té una relació directa amb el

nombre de persones que a l'hivern

practica cada una d'aquestes espe
cialitats. De tota manera, aquesta
tendència ha començat a canviar en

els últims anys. Segons Carles

Garcia, tècnic de l'equip de predic
ció d'allaus de l'ICC, «hi ha un sec

tor de gent (surfistes i esquiadors
d'esquí alp') que cada vegada s'a
treveixen més a fer descensos fora
de les estacions d'esquí». «Aquest
sector de gent -afegeix- no té cap
mena de bagatge de muntanya, i el

que encara és pitjor, tampoc té cap
interès per aprendre'n. Tan sols

busquen el descens per neu verge i
els és igual les condicions i l'estat
de la neu». En aquest sentit, les
dades de l'ICC mostren com en els

últims dos hiverns ha augmentat la
xifra d'accidents mortals al Pirineu
de Catalunya. Així, s'ha passat

d'una mitjana de 1-2
morts per allau per tem

porada, fins a quatre
morts el 2000-01 i 4

morts més aquest pas
sat hivern. De les quatre
víctimes d'aquesta últi
ma temporada, només
un era esquiador de

muntanya, mentre que
els altres tres eren

esquiadors fora pista, un

d'ells surfista.

Senyalització de riscos als camins.
Parc Nacional Banff (Canadà). Fotografia: Ramon Pascual.

____________-------------------------

l'Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC), des de la temporada 86-87
fins a la 99-00, el 78% de les allaus
amb accident registrats van ser pro
vocats pels propis esquiadors o

excursionistes, i a aquests s'hi hau
ria de sumar encara una part del
13% d'origen desconegut.

L'esquí de muntanya és l'esport en

què es produeixen més accidents

d'aquestes característiques, fins a

set vegades més que en l'èxcursio
nisme o l'alpinisme, però això, és

De fet, apunta
Caries García,
quan informen

d'accidents de muntanya,
els mitjans de comunicació

«solen acabar justlñcant els
accidents per la fatalitat,
encara que no sempre

aquesta és la principal causa

.�!!!!I!I!!!!!I!I!�••!!lilllIIj!!!!l!l!IIIÎi..i, en molts casos, es podrien
haver evitat». Així, per exem

ple, voler estalviar pes és pot
ser la situació que pot com

portar més perill, ja que el

primer que es deixa és

l'Aparell de Recerca de
Víctimes d'Allaus.(ARVA), la

CAUTION/AVIS
Bear in area.

Travel with caution

Ours dans le
secteur. Avancez

prudemment
<II



6 eXeUfS£@!I1IÎSme
310

sonda i la pala, i en cas d'allau ens

poden salvar la vida i poden ser la

diferència entre sortir-ne vius a no.

Això és precisament el que va pas

sar el 24 de gener del 2002, quan

dos esquiadors de muntanya baixa

ven des del Puig de Fontnegra, a

prop del Noucreus (Núria). En el seu

descens i en un canvi de pendent,
desencadenaren una allau de placa
que va acabar baixant per una

canal. L'allau va ser la caiguda pro

vocada d'una placa de neu acumu

lada pel vent, amb una cicatriu

màxima d'uns 70 centímetres i un

dipòsit acumulat màxim de dos

metres i un desnivell de 300 metres.

La placa estava orientada al sud

oest i la zona de sortida tenia un

perfil convex d'aproximadament 30

graus. El rise d'allaus en aquella
zona era de Marcat 3 per sobre de
2.300 m, amb formació de plaques
de vent i amb possibilitat de desen

cadenar-se allaus en cas de sobre

càrrega feble. Un dels esquiadors
quedà colgat fins a la cintura mentre

que l'altre en quedà completament
enterrat. El primer va emprendre la

recerca del seu company però des

prés d'una hora avisà els grups de

rescat pel telèfon mòbil. Els bom

bers no van poder trobar l'esquia
dor fins passades més de cinc

hores de l'accident. El traslladaren a

l'hospital de Campdevànol però
morí a mitjanit a causa de la hipotèr
mia mentre que el seu company

presentà lesions lleus al genoll. Els

accidentats practicaven habitual
ment l'esquí de muntanya, però en

a aquest ocasió no duien ARVA, ni

pala ni sonda, ja que segons sembla

van optar per deixa-ho tot al refugi
en subestimar el risc d'allau i per

alleugerir pes.

Assumir el risc

Però totes aquestes precaucions no

s'adiuen gaire amb l'esperit romàn

tic que propugnen alguns alpinistes.
És el cas de Jordi Lluch, muntan

yenc barceloní amb una vida lligada
al món de l'alpinisme i l'escalada,
que aposta per anar a la muntanya
«el més despullat possible", tot bus

cant un «equilibrí entre el risc inhe

rent a l'alpinisme, que -afegeix- no

s'ha d'anul·lar, i la seguretat", que,

segons ell, s'aconsegueix, no pas

portant instruments com el telèfon

mòbil a I'ARVA -«que impliquen
pensar que tindrem un accident,,- a

instal·lant equipaments fixos, sinó «a

partir de la formació, l'entrenament i

l'experiència".

En aquest punt, Lluch distingeix
entre el muntanyisme, en el seu ves

sant més tradicional i entès com

una forma de viure, i els esports que
es practiquen a la muntanya, on els

aspectes competitius es prioritzen
per sobre de qualsevol risc. «És
absurd -diu- exposar-se a un risc

en aquests
casos. El que es

valora aquí és la

capacitat de

superar a no un

determinat nivell

de cíiñcultat-. El

veterà escalador

considera que en

els últims 15 anys
aquest vessant

més competitiu
s'està imposant i

això ha compor
tat un notable

increment de la

seguretat, parti
cularment en

l'escalada, però
«això està matant

l'alpinisme". Així,
explica, «cada

vegada més s'es

tà veient gent
capaç d'escalar

graus més i més

elevats, però que
en canvi no té

recursos per

enfrontar-se a la

muntanya. Prima la dificultat tècnica

per sobre de la fortalesa psicològica
que comporta superar una por i

assolir un repte". D'altra banda, afe

geix, «el fet de simplificar massa

l'accés a determinades vies fa que
la gent no aprengui H valorar la seva

capacitat per assumir un determinat

grau de risc, cosa que en si mateixa

és el pitjor rise». «Penseu que s'es

tan reequipant vies clàssiques com

si fossin d'una escola", s'exclama.

Segons Lluch, ni tan sols els clubs

muntanyencs estan exempts d'a

questa tendència -«importada de

França», aclareix-, i «el problema és

que els actuals formadors ja van ser

formats amb aquestes idees".

Tot plegat ens obliga a plantejar-nos
en quines condicions s'hauria de fer

l'accés a la muntanya i si aquest ha

de ser lliure a restringit. ¿Fins a quin
punt persones poc formades han

de tenir el dret d'accedir a espais
que comporten no només un risc

per a la seva integritat física, sinó

també, en cas d'accident, un cost

important per a la ciutadania en

general, que és qui costeja els res

cats? És una pregunta difícil i polè
mica per la connotació de restric

cions de la llibertat que té, i que ja fa



temps que és objecte de debat. De

fet, tothom, administracions inclo

ses, s'hi oposa oficialment, però
molts excursionistes també coinci
deixen en què les actuacions dels

governants en els darrers anys han
anat en la línia de fer l'accés a la

muntanya cada cop menys lliure,
amb menys pistes però més ben

condicionades, millors refugis i

albergs destinats a fer la muntanya
accessible a gent menys prepara
da, un fenomen que Jordi Lluch
defineix com la «conversió de la

muntanya en una mena de parc
temàtic". Lluch, s'oposa radical
ment a tot tipus de prohibició o res-'
tricció de l'accés. "Anar a la mun

tanya és un dret. Els éssers vius
necessitem el contacte amb la

natura", afirma. No obstant, consi
dera que, lluny d'aquestes mesures

i més efectiu encara, hi ha la possi
bilitat de moderar la promoció de
l'activitat perquè estigui a l'abast
només de les persones preparades.
En un sentit semblant es manifesta
Valentí Sagristà, responsable del

refugi d'Amitges. Sagristà considera

que la muntanya ha d'estar "a l'a

bast de tothom que pugui anar-hi

amb uns mínims» i, en aquest sen

tit, considera que això no és com

patible amb "convertir moltes zo

nes de muntanya en una mena de

jardí japonès, amb caminets, bara
nes i ponts", una tendència que veu

directament relacionada amb inte
ressos econòmics.

Idènticament, Carles García, tècnic

de l'equip d'allaus de l'ICC assegura
que "l'accessibilitat hauria de ser

proporcional a l'esforç per formar i

informar la gent que s'acosta a la

muntanya per tal que la gent sigui
conscient de les seves possibilltats»,

Finalment, Pep Serra, coordinador

del GRAE de Girona, recorda que
tot i que actualment no es cobra,
els rescats tenen un cost elevat per
a l'administració, i que aquest es

podria reduir si els excursionistes

fossin més conscients de les seves

limitacions, perquè per petit que
sigui l'accident, -la política dels
bombers és actuar sempre a

màxims, és a dir, suposar que la

situació és greu i que l'actuació ha
de ser la millor possible, per evitar
errades provocades per la infravalo
ració d'una situació, i de vegades,
però, el rescat realitzat ha estat

innecessari" .•
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Els engorjats superiors
del riu Alcanadre

Text i [otografies: ÓscQr González

El riu Alcanadre neix a 1.686 m, a la El descens de les

serra de Galardón, prop deIs Pirineus, on és Gorgas Negras no

poc més que un rierol que llisca entre pedres comporta grans difi

i pinedes. Ha de recórrer encara un llarg tret cuitats tècniques.
abans d'arribar alfondal de Bara, una dis- Certament hi han

tància suficient perquè diferents torrents li

tributin un major cabal. A l'alçada del llo

garret de Bara, a 935 m, ja és un riu

important. Ho testimonia el molí que apro

fitava la força de les aigües per transformar
el gra en farina. Però encara li resta un tros

abans d'arribar al bonic aiguabarreig amb el

torrent d'Used, als peus del vessant nord de

la serra de Guara, a Osca, una colossal

barrera muntanyosa que interromp l'avanç
natural del riu. Amb el pas del temps,

aquest obstacle ha estat vençut per una

corrent furient que ha forjat una colossal

esquerda que travessa i secciona la muntan

ya en dos.A l'oest queda el Sumidero de la

Cabeza de Guara (1.870 m), amb 1.000

m de desnivell. A l'est, la serra de Lupera
(1.467 m) amb 700 m de desnivell. Pel

bell mig, les Gorgas Negras, un topònim
contundent que retomba a l' oïda amb caràc

ter i seriositat.

llargs trams de nata

ció, salts, desgrim
pades, caos, i algun
ràpel. Res insalvable,
en «condicíons normals», per gent
formada a la muntanya i que té uns

coneixements bàsics d'escalada.

També cal tenir en compte que el

llarg accés i la longitud del recorregut
exigeixen un esforç considerable. Per

tant, un bon estat físic és important.
Però el problema més important

de les Gorgas Negras és el cabal.

Un nivell alt pot convertir l'engorjat
en un descens, no només delicat,
sinó en una ratera. Malauradament

això ha estat causa de diversos

accidents.

Els primers intents d'ascens daten

de 1 967 i van ser protagonitzats per

francesos, amb aquelles curioses

tècniques de remuntar el riu. Però

no va ser fins al 1971 que el grup
Peña Guara va realitzar el descens

integral de I'Alcanadre. Altres res

senyes, però, situen aquest fet a

l'any 1973. Actualment aquest reco

rregut s'ha convertit en un dels més

preats de Guara i un clàssic entre els
clàssics en l'àmbit europeu. No n'hi

ha per menys: caràcter aquàtic, pai
satge excepcional, formes erosives,
colors, llums, vegetació, fauna. Tot

plegat estimula i fascina, no només

l'afeccionat al descens d'engorjats,
sinó també a un ampli ventall d'habi

tuals de la muntanya.
La fúria de l'Alcanadre comença al

Sobrarbe i no amaina fins més enllà

de Bierge, al Somontano, terra de

bons vins. Llavors recorre encara un

llarg i encalmat camí fins a Ballobar

on lliura les seves aigües al Cinca.

Accés

N-II fins a Lleida. Continuem per la

N-240 en direcció a Osca, passant
per Almacelles, Binèfar, Montsó i

Barbastre, i fins a Peraltilla. Llavors

agafem l'A-1231 cap a Abiego.
Passat el poble trobem una nova

cruïlla des d'on continuem per la

HU-341 fins a Bierge, on trobem

una important cnïlla de carreteres.

Nosaltres seguim per la HU-341 fins

a trobar la indicació del càmping El

Puente, molt a prop de Rodellar.

Una pista asfaltada ens porta a l'en

trada del càmping i al pont romà de

Pedruel, just l'indret on finalitza el

descens.
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Aproximació

Tot i que és recomanable consultar
abans la cartografia de la zona, l'a

proximació destaca per la longitud i

el desnivell, cosa que obliga a mati

nar. Des del pont de Pedruel, a l'en

trada del càmping, pugem per la

carretera fins a trobar, a mà esque
rra, l'antic camí que unia Pedruel

amb Rodellar. Unes llaçades guan
yen alçada ràpidament i tot seguit el

camí torna planer. El seguim fins al

poble, que albirem a l'horitzó. Sortim

de Rodellar pel camí que baixa al

barranc del Mascún. Des d'aquí hau

rem de remuntar el canó passant per
la font del Mascún fins a arribar a una

confluència de barrancs. AI darrere

ens queden una gran agulla i una

espectacular foradada.

Pugem cap a l'oest en direcció al

barranc d'Andrebot pel que es

coneix com -la carretera», un im

portant camí que en temps pretèrits
va tenir una gran importància. Els

continus zig-zags permeten guan
yar alçada ràpidament. Més enllà

creuem una falda pedregosa sota

l'enorme boca de la cova d'An

drebot. A l'alçada de la Pardina de

Serai, uns antics camps de conreu,

deixem el sender que accedeix a

l'engorjat del Barrasil a través del

coll de San Cristóbal, a l'oest.

Continuem cap al nord i travessem

el Vallejo de los Moros, fins que
assolim un coll des d'on podem
admirar una àmplia vista dels
Pirineus. El camí ara és una pista i la

seguim fins a trobar una bifurcació a

l'alçada del domen de la Losa Mora.
En direcció nord-oest prenem un

sender molt petjat, al principi puja
dor, que tràvessa els erms relleus
càrstics de la serra Lupera i que
mor a l'abandonat poble de Nasar

re, un bon indret per esmorzar i on

podem fer una interessant visita de

l'esglesiola romànica i a la torre, des

d'on, encara lluny, podem veure el

congost. Tot això caldrà fer-ho
sense destorbar el descans del

senyor Román Laliena Monclús.

Des de Nassarre continuem a

l'oest, sense camí definit i per

terreny perdedor, per anar a cercar

unes franges terroses evidents. Aquí
hem d'anar amb compte de no aga-

far el camí senyalitzat, que fa una

llarga marrada. Aviat trobarem un

corriol batut que baixa pel marge
dret del torrent de Las Picarizas.

Després d'un llarg descens, i amb

bones vistes del primer tram engor

jat, arribem a la riba de riu, però a

certa alçada. El sender flanqueja fins
a un punt que permet guanyar la

llera de l'Alcanadre. (Horari: 2 h 30

min - 3 h / Desnivell total: 800 m)

Gorga Negra o Estrecho Alto

Ens introduïm a l'engorjat canviant

de direcció i caminant per sobre

l'esquei. Llavors es presenta un llarg
i estret passadís que ens obliga a

travessar un rosari de marmites i

petits saltants. No triga a arribar la

primera dificultat. Una cascada de 4

metres i un immens bloc encastat

que sifona parcialment el riu. L'obs

tacle se supera mitjançant un salt,
per després sortir nedant. En condi

cions desfavorables cal preveure un

xuclador a la base de la cascada.

Llavors podem utilitzar la instal-lació
de ràpel a l'esquerra. Superat
aquest obstacle pot resultar difícil
retrocedir. Progressem entre parets
excavades i en un ambient ombrí

vol, però sense entrebancs desta

cables. Aquí la força de la natura es

mostra grandiosa. Apareix un nou

salt, mes curt que l'anterior, que

superem amb el mateix sistema.

Una gran olla inundada ens rep.

Progressivament la gorja es fa més

ampla i les parets continuen guan
yant alçada. Un petit caos de blocs
descomunals ens barra la bona
marxa. Per l'esquerra i mitjançant
un pas de xemeneia (ramonage)
delicat, superem el primer roc, per
després introduir-nos a l'aigua pas
sant per un foradet que permet sor

tir per la dreta i per sota dels blocs.

És un pas emocionant, però no

obligat. El sol il-lumina la llera i apa
reixen bonics efectes de colors

sobre les cingleres i l'aigua. Els sen

yals de riuades indiquen els nivells

que pot assolir el riu. Per això és bo

insistir a mirar-se amb respecte el

cabal d'aigua, la màxima dificultat

del Gorgas Negras.
Tornen a aparèixer uns altres caos

que travessem per I'jnterior, primer

desgrimpant i després nedant per
davall de les curiosesrugositats d'un

gran bloc, que amb excés de cabal

queda sifonat Continuem trobant

pedrots fins que arribem a un tram

caòtic on es troba el primer ràpel,
evitable si pugem el roc on es troba

la instaHació i desgrimpem pel darre
re (grau II i aeri). El ràpel, de 5 m, es

fa entre les pedres i per on s'escola

part del cabal del riu. La dutxa està

assegurada. La instsl-lació és defi

cient i la sortida incomoda. A la dreta

de la llera hi ha una altra instaHació.

Som als Bozos de Lañas.

Immediatament un altre bloc

grandiós encastat al riu forma una

bonica cascada bífida que cau

sobre una enorme badina. Amb

cabal, el salt és recomanable, ja que
la instal·lació sobre el bloc està

deteriorat i l'altra opció, una anella

(maillon) situada a la dreta obliga a

rapelar per la vertical de la cascada.
Un magnífic salt de 6 m resol ràpi
dament la situació. Més badines

atrapades entre grans penya-segats
ens obliguen a nedar una mica.

excursíenlsme 9
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Època:
• Maig-juny (controlar

cabal), i fins octubre

Roca: Calcària

Longitud: 8 km

Desnivell: 280 m

Horaris:
Accés: 3h./3h.30m.
Descens: 6 a 8h.

Segons grup.
Retorn: Inmediat

de recanvi. (Accés a

ràpels curts i llargs)
Dificultat:
• Tècnica baixa, física

rni�ana

10 excursienísme
3'L

Nous pedrots ens barren el pas i l'ajut d'unes cin-
anuncien una nova cascada. Un

ràpel de Î 2 m per l'esquerra a un

altre ràpel de 22 m per la dreta ens

permeten superar-la. Després d'una
entremaliada desgrimpada per l'es

querra, arribem a l'espectacular
indret on es troba la instal·lació. Tot i

que des d'aquí és possible saltar, la

dificultat que presenta ho fa aconse

llable només per a aquells que domi
nen la tècnica. Optem, doncs, per

rapelar els Î 2 metres.

L'indret és espectacular i la pers

pectiva del canó fantàstica. Les

parets es redrecen formant un estret

passadís. Som en un dels punts
més característics de l'engorjat,
conegut com els Estrechos de

Tedero, molt aquàtic i on trobem un

bstacle al qual cal parar atenció. Es
racta d'un resalt de 4 metres amb

.

_'� nervi rocallós, que canalitza l'ai

gua a la dreta. El salt no és possible
i no hi ha instal·lació. El superem

mitjançant un pas de xemeneia deli
cat a bé una desgrimpada incòmo

da. Amb cabal normal no ofereix

cap problema, perquè no cal evitar
lo. Apareixen llargues badines i de
sobte l'Alcanadre fa un canvi de

·direcció coincidint amb un gran

ei�amplament del congost. Apareix,
per ter-reny obert, un curt però com

plicat caos que acaba sobre un gran
pedrot. Cal cercar el pas que permet
fer un bonic salt de 5 m a una gran i

assolellada badina, Som a Fuente

Custodia, a l'alçada de la canal

d'Ordio, el final de la Gorga Negra,
Un tram sense entrebancs permet

recferar forces abans d'afrontar
les Rr.òximes dificultats,

Estrechos Balaguer
a Estrechos Bajos

Una important surgència a I'es-

querré¡ indica la imminent entrada

del segon engorjat. Apareix un caos

on el punt més destacat és l'anome
nada Badina de los Ganchos, Aquí
hi ha un del salts més espectaculars
del descens, Una altra forma igual
de digna de superar l'obstacle és
travessar el pedrot a l'esquerra i cer

car un forat a través del qual, amb

tes, accedim a la

part interior d'una

enorme balma pel
sostre. És un pas
delicat i sempre
ens queda la pos
sibilitat de fer ràpel. Sortim nedant,
fins a unes altres pedres que ens

obliguen a fer un salt de 3 metres

poc clar i evitable per la dreta. Les

parets s'apropen força i formen un

ombrívol passadís completament
negat. Nedem boca amunt aprofi
tant la flotabilitat del vestit de neo

prè, cosa que ens permet gaudir
relaxadament de l'entorn i descan
sar, Finalitzats els estrets apareixen
surgències d'aigua molt freda. Unes

llargues i colzades badines marquen
el final d'aquest tram, Som a la
Pardina de San Cristóbal, l'indret
ideal per recuperar forces i fer un

àpat. Només queda afrontar l'últim

tram, el Barrasil,

Barrasil

És la sortida mes còmoda desprès
de fer les Gorgas Negras i ens per
met evitar el llarg retorn a Rodellar

pel coll de San Cristóbal. La majoria
d'obstacles són evitables. Però si bé
el Barrasil té fama de ser un des
cens senzill, cal anar amb compte al
Bozacal de los Gatos, un gran caos

que es presenta a l'inici i que amb
un cabal elevat pot comportar serio
ses cornplicacions. Un senderol per
la dreta i a certa alçada permet sal

var aquest tram del principi al final.
Riu avall no apareix cap dificultat
destacable, Cansats i farts de tanta

aigua evitem badines i retallem
meandres, Només fem l'imprescin
dible, com l'estret de la Badina

Larga, que té poc d'estreta i molt de

llarga, Més endavant trobem uns

blocs dispersos que ens marquen la

posició de la famosa Olleta, a l'es

querra, una magnífica marmita de

grans proporcions i sensdubte uns

dels fenòmens geològics més curio

sos del recorregut. Avancem un tros

més xipollejant i de sobte apareix un

impressionant passadís negat i tan

cat per altívoles parets. Més de Î 50

metres on pràcticament no plantem
els peus, excepte en aquells punts
on trobem alguna barra, Un digne
final, després d'una llarga y dura jor
nada, A mitja travessa per l'esquerra
conflueix el Mascún. Superada la

badines no triga a aparèixer la boni
ca estructura del pont roma de
Pedruel. El sol encara pica i això

convida a fer un últim banya les fre
des i netes aigües del riu, ara sense

neoprè, Nosaltres hem acabat, però
les aigües de l'Alcanadre encara han

de travessar els engorjats de la
Peonera. Això, però, és una altra

història.jâ

Notes:
• La descripció de l'itinerari.

és UI'/. relat general en conditions normals.
• Les condicions de les instal-lacions,

badines i salts poden. variar en poc temps.
• No salteu mai sense l'absoluta seguretat

que és possible i sense dominar la tècnica.
• L'autor no es Ja responsable del mal ús

i la mala interpretació¡d'aquesta ressenya,

Mapes
• Editorial Alpina 1 :40000 Sierra de Guara II

• Editorial Pirineo 1:40000 Parque de

la sierra y los cañones de Guara
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• Cayetano Enríquez de Salamanca.
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• Fernando Bierge Enrique Salamero. Huesca
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El mes de febrer llegia a Muntanya l'article de l'amic
Francesc Roma Jaume Aimera i la descoberta del paisatge
de muntanya, en el qual destaca com alguns intel-lectuals i

pioners de l'excursionisme, descobriren la muntanya com a

paratge, com a cosa bella, agradable, amena i alegre. Roma

comenta l'obra del geòleg i canonge Jaume Aimera i

Comas, que el 1882 utilitzà el mot paisatge per referir-se al

plaer dels sentits, ja que el més normal de ressaltar de la

muntanya, fins i tot per part d'excursionistes destacats com

l'Artur Osonaeren la rudesa i aspresa del relleu, i la

climatologia de les altes valls i cims.

Ens agradaria rememorar el pensament del doctor
Domènec Martí i Julià, un teòric del nacionalisme pacífic
però intransigent: "Els principis nacionalistes han d'ésser

mantinguts amb tota la integritat, perquè si se'ls mutila

perden la seva eficàcia, es desacrediten». Martí i Julià, en

l'article Dones catalanes, publicat a La Tralla el 15 de

gener de 1907, s'expressava en el mateix sentit que
Jaume Aimera: "Sóc un enamorat de les nostres belles

muntanyes: em captiven i em corprenen, m'atreuen i em

fan néixer a l'esperit estranys desitjos de fondre el meu

ésser en la vida plena que jo sento bategar en el terrer

alterós de la nostra Catalunya. Mirant-les, m'encisa,
talment, aquella formosa visió d'expressives línies, de
masses imponents, d'enèrgics escorços i de magnífiques
taques de color, destacant-se en un cel blavíssim i

lluminós, a tot just endevinant-se per entremig de

transparents boirines que suggestionen la-nostra

imaginació com si fossin el lloc en què es guarden
sorprenents misteris i incomparables meravelles».

Com a home implicat en el bé comú de Catalunya,
Domènec Martí i Julià es preocupa de què hi ha darrere

d'aquests bells paratges muntanyencs, així com de les

destruccions ecològiques. "M'adoloreixen l'esperit i

trasbalsen el meu ésser d'home i de català
al percebre la desconcertadora realitat d'una
vida social muntanyesa tota rusteguesa i

superstició, tota ignorància i inferioritat, tota

privacions i esclavatge, tota adoloriment i

passivitat, tota incondícia i pobresa, tota instints
i aclaparadora resignació. És la

desnacionalització i l'endarreriment humà
manifestant-se en la societat dels cims i de les

serralades; és la Naturalesa mancada de la

cooperació civilitzada de l'home lliure i en la

plenitud de l'ésser; és la vida camperola i de la

muntanya més que no influïda per l'avenç moral i

material de la humanitat».

Darrere de les destrosses ecològiques hi veu la mà

especuladora d'aquells que exploten la natura i l'home
de la mateixa manera: «Lacció antihumana de les

per Jaume de Ramon i Vidal

oligarquies polítiques i privades, i de la vergonyosa
opressió desnacionalitzadora». Finalment proposa un

equilibri entre el gaudi de la natura, per part de tots, la

protecció total i la defensa dels drets dels homes i les

dones de la muntanya a viure-hi i treballar-hi amb dignitat
i de forma lliure, sense l'opressió dels poders oligàrquics i

caciquils: «Jo vull que les nostres serralades siguin belles

de lluny estant i de la vora; jo vull que sigui un deure
social efectiu la conservació i el millorament de les

boniqueses dels monts i serrats per a major profit de

Catalunya i per al dret del homes a esplaiar-se i

reconfortar-se en els bells esclats de la vida de la

muntanya ( ... ). Jo vull que l'avenç material pugi fins als
cims més alterosos sense destruir l'esplendent
Naturalesa; jo vull que els homes de la muntanya siguin
conscients i lliures, que no passin necessitat, que puguin
lluitar amb avantatge contra els perills naturals, que siguin
ardits i no resignats ( ... ). Jo ho vull perquè així seran més
belles les nostres muntanyes car la llur bellesa natural

estotjarà to que és més bell encara: l'home civilitzat, el
català lliure de tot allò que inferioritza i causa greu dolor a

la vida ( ... ). Ditxosos els catalans que veuran la bellesa

integral de les nostres muntanyes».

Creiem que les paraules del doctor Martí i Julià tanquen
el cercle de l'ideal de l'excursionista: gaudir de la bellesa
de la natura, respecte i salvaguarda dels muntanyencs i

defensa dels interessos generals del país protegint el
medi natural. Ho arrodonirem amb la confessió del físic
irlandès John Tyndall, que deia que cada any anava a

renovar al mig de les muntanyes el seu contracte amb la

vida, restablint l'equilibri que l'excitació purament
intel-lectual de les grans ciutats tendeix a destruir.•
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Pico Torres,

Text i fotografies: Joan Gelabert

Hi ha escalades que ja sobre el

paper conviden a fer-les perquè ben

segur que seran interessants i reco

manables. En el cas de l'escalada al

Pico Torres, les ressenyes publica
des al llibre de Miguel Ángel A

drados Escaladas selectas de la

Cordillera Cantábrica i a la revista

Desnivel ens van portar a pensar que

aquesta escalada reunia totes les

característiques de les clàssiques
imprescindibles. Acostumats com

estem a l'aglomerat, la roca calcària
o el granit, la peculiaritat de la roca de

quars que domina en aquesta via era

un bon aHicient. L'andesita i la quarsi
ta, desconegudes a casa nostra,
despertaven la nostra curiositat per

aquesta paret, l'estructura de la qual,
a més, està formada per plaques i

llastres muntats al revés, com si es

tractés d'una escalada invertida.

Aprofitant una estada a Picos de

Europa, ens vam acostar al Puerto

de San Isidro per verifi

car si l'escalada era tan

bonica com tothom deia.
La veritat és que no ens

va decebre gens. És una

escalada preciosa, molt

personal. En un primer
moment la roca es fa

estranya però de segui
da ens hi vam acostu

mar. A més, l'entorn

també és especial, de

manera que tot plegat
s'acaba convertint en

una plàcida i agradable
jornada molt recomana

ble, un «divertimento»

que sap greu que no tin

gui més metres per gau
dir més minuts escalant

sobre un grau de dificul
tat molt assequible.

Cal, però, fer algunes
esmenes, sobretot pel

que fa a les
referències

que surten en

la ressenya

del llibre. Ja
ens van avisar al refugi de

Quirós, que en aquesta
guia hi ha moltes gradua
cions de vies devaluades
en excés i aquesta via,
per desgràcia, n'és una.

La publicació de la revista

Desnivella qualifica com a

MD, i no 0+ tal i com diu

el llibre. Un cop sobre el

terreny, la dificultat man

tinguda de l'escalada,
sempre al voltant del V, un

itinerari difícil de trobar

(també per la inexistència
de les indlcacions de pin-

Pico Torres
(2.082m)

tura), la manca dels pitons resse

nyats i l'absència de cordinos que

marquen l'itinerari fan que la via sigui
un xic més difícil del que s'indica al

llibre de Miguel Ángel Adrados.

La via tal com es troba actualment
no es pot considerar que estigui
equipada, hi ha pitons ressenyats
que no hi són i tampoc es pot posar

que hi hagi altra cosa. De no ser

que es vagi molt sobrat de grau
recomanaríem prendre la precaució
de dur alguns pitons, tascons i

friends petits i mitjans, i tot quedarà
com una típica via clàssica MD, pre
ciosa i recomanadíssima.•
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Puerto de San Isidro.

Pico Torres 2.082 m.

Via: Directíssima. Oberta per Ramón

Canales, Esteban Fernández y Julio
Marinas e! S d'agost de 1994.

Dificultat: MD. Hi ha tres passos deV.
la resta és IV+ mantingut i un xic

de IV.

Dificultat tècnica: MD. L'itinerari de

la via no està ben definit per culpa
de a la geologia de ta paret, però les

reunions són muntades i també troba

rem algun pitó.

Bellesa: 9. L'escalada és preciosa, d'ad

herència. Només hi ha un pas atlètic al

sostre de la penúltima tirada. L'entorn

és formidable, malgrat l' estació d'esquí
i l'escalada és molt peculiar i diferent,
sobre una roca de quarsita.

Roca: 8. Hi ha alguna llastra dubtosa al

final i en algun punt de l'itinerari.

Aquestes llastres al revés donen malas

trugança, més val no pensar-hi gaire.

Seguretat: 8. Aquí discrepem força. La

via és correcta, les reunions amb un

pitó i un espit, i alguns d'intermitjos,
però queda lluny de les lloances al

sobreequipament que fa Migue! Ángel
Adrados. No sabem si és perquè man

quen pitons, però la via no està equipa
da. Cal dur algun tascó i algun friend
petit o mitjà.

Aproximaci6: Des de l'aparcament
del port de San Isidro s'ha de continuar

entre 150 i 200 m en direcció a Lleó.

Aquí deixem la carretera per l'esquerra

abans d'arribar al pont del riu Isoba. El

camí va guanyant alçada de forma

còmoda entre matolls enormes, descri

vint una gran corba fins a arribar a uns

prats, on el camí es divideix a l'esque
rra amb fites i marques de pintura
groga. Pujarem per uns pendents fins a

trobar un coll, on deixarem el Pico

Torres a la dreta, passant per sota de la

paret sud. Des del coll deixem el sender

i pugem pel pendent fins al contrafort,
una mena d'esperó un xic desenganxat.
A peu de via, evidentment, hi ha una

fletxa marcada.

Descens: Vistes les instal·lacions per

fer ràpel vam decidir baixar carninant.

L'opció que vàrem triar no sabem si és

la millor, però és la més ràpida si deci

dim baixar a peu. Acabada la vía

seguim per la careaa en direcció al cim

Pic Torres
(2.082 m)

del pic principal (a l'esquerra), als pocs
metres hi ha un coll a la dreta. Baixem

pe! pendent, un xic delicat. Tombem a

l'esquerra per la primera canal que
baixa a la dreta però com que es penja
no ens servirà com a descens. Flan

quegem un xic a l'esquerra, ara per

terreny més franc i segur, per trobar la

segona canal que baixarem a la dreta

fins trobar el camí de pujada.Al mateix

puerto hi ha un refugi, elTorrecerredo.

Felipe, el guarda, traeta molt bé a

tothom i ens dóna tota la informació

que desitgem.

1
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Entre Armènia, el Kurdistan i Turquia.

-sis turcs: Tolga Kara, Haydar Kaynak:,
Tarik Coskun, Fatih Coskun, Muz

zafer Dügel i Aydin Ugur i tres cata

lans: Eduard González, Enric León i

Manel Miarnau- i, a més, havia aconse

git que el permís fos per fer el cim en

travessa: ascens seguint la ruta nord i

descens seguint la ruta sud. Tot plegat
molt més del que esperàvem!

Al mes setè, al dissetè dia del mes, l'arca reposà damunt les muntanyes d'Ararat.
Gènesi 8,4

Erem al fons del bar esperant,
esclafats pel pes de la calor estival.

L'Enric hi va entrar, per fi, esbufegant i

ple d'excitació. Va treure uns papers

d'una carpeta i els va col-locar sobre la

taula, a l'abast dels nostres ulls.

-Mireu què porto! -va dir llavors, a

tall de salutació-. He trobat una pàgina
web de piades. Hi escriu gent que ha

fet el cim. Com que hi deixen la seva

adreça els en podríem demanar més

informació.

Feia uns dies que ens havíem deci

dit per l'Ararat. Diverses raons ens hi

havien mogut. De primer, el record del

seu perfil entrevist des d'Erevan dos

anys enrere. De segon, el caràcter mito

lògic d'aquest cim. Segons diu el

Gènesi, després del diluvi l'arca de Noè

va quedar sobre la muntanya. Avui,

però, no en queda ni gota, de tota

aquella aigua: el pais és sec. I per últim,
la llegenda, aquesta més moderna, que
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envolta el cim, i que és feta de prohibi
cions, de permisos impossibles d'obte

nir, de patrulles militars... Ni al conso

lat no ens n'havien sabut donar notícia.

L'excitació de l'Enric era, doncs,

justificada. La seva troballa ens permetia
obtenir informació de primera mà.Vam

optar per concedir-li un mínim d'aten

ció i vam començar a llegir. Quan vam

arribar a la signatura de la darrera piada
ens vam mirar l'un a l'altre.

-Ah, si! -deixem anar alhora-, És el Tolga!
Llavors l'Enric se'ns queda mirant perplex.
-Com? Coneixeu aquest noi?

-Si, si; nom i cognom: és ell -dic jo-, no hi

ha dubte!

-ja ens ho va dir, que volia anar a l'Ararat a

l'hivern! -recorda l'Eduard.

-Però de què el coneixeu? -insisteix, incrè

dul, l'Enric.

-El vam conèixer fa dos anys a Geòrgia -li

explico jo-. També hi

havia anat a fer mun

tanya.Anava sol.
- Ulm pujar plegats el

Kazbek -cifegeix l'Edu

ard-, Ulm passar junts
cosa d'una setmana.

- Dones aqui hi ha la

seva adreça electrònica.

Creieu que podriem
demanar-li informació?
-proposa l'Enric.

Aleshores, ja desvetllats

del tot i més animats

per la nova possibilitat,
assentim, mentre pen
sem que el món s'està

fent petit, petit.
Un mes més tard baixem de l'avió

a Istanbul. Travessem Turquia amb

autocar i, de camí, se'ns van afegint els

membres turcs de la nostra expedició. I

és que el nostre amic Tolga no tan sols

ens va respondre, sinó que junt amb

cinc companys seus es va sumar al nos

tre projecte. S'havia encarregat també

de demanar els permisos per a tots nou

L'autocar ens deixa a Igdir (850
m), ben a prop de la frontera amb

Armènia. És el primer d'agost de 2001.

La calor aquí és sufocant. Entre la calit

ja es veu l'Ararat. Des d'aquí, on pas

sem nit, lloguem un dolmus que ens

porta per carretera en direcció a Aralik.

Poc abans d'arribar-hi prenem una

pista que s'endinsa cap al sud i que tra

vessa la plana -re

coberta per ma

tolls esparsos- que

s' estén al peu deIs

volcans. El Gran

Ararat -simple
ment Ararat- o, en

turc, Büyük Agri
Dagi (5.165 m), a

la dreta, i el Petit

Ararat o Küçük
Agri Dagi (3.925
m), a l'esquerra,
ens donen la ben

vinguda alçant-se
sobre la plana. El

dolmus ens deixa

alllogaret d'Ahora

(1.770 m) -o de Gündegan-, després
de travessar el riu que baixa del barranc

del mateix nom. Cases d'adob i camps

verds, talment com un oasi enmig del

desert. Hem llegit que en algun punt

d'aquesta plana va quedar colgada per

la lava una ciutat medieval armènia i

important centre cultural coneguda
amb el mateix nom d'Ahora. El 1840



un terratrèmol va afectar, sobretot, el

vessant nord.

Els plans contemplen arribar avui

mateix a! camp I (3.300 m) amb l'ajut
d'uns ases que carregarien l'equip
durant una part del camí, però una

febrada sobtada em deixa baldat a 39°.

Així que, en contra de la idea origina!,
passem el dia aquí, estirats en un camp

que ens cedeixen els vilatans i on,

a! vespre, plantarem les tendes. A! cap

vespre rebem visita. Homes, nens i

nenes del poble seuen entre nosaltres,

xiuxiuegen entre si i riuen. Ens convi

den a té. També rebem la visita d'una

patrulla militar. Mentre dos oficia!s par

len amb nosa!tres i ens demanen els

permisos, sis soldats armats rodegen el

nostre camp, d'esquena a nosa!tres.

L'endemà, ben d'hora, carreguem els

ases i sortim amb les mans a les butxa

ques. A mi m'ofereixen de pujar a

cavall i accepto. És un anima! baix i

dòcil. Tots els a!tres van a peu.

L'Ararat és una muntanya oberta.

No hi ha valls encaixonades i ombrívo

les. És un volcà típic amb forma de

con. Els vessants són força plans a la

part baixa i es redrecen a mesura que

guanyem a!çada. Petits lloms que no

arriben a la mida d'esperó recorren els

vessants de da!t a baix. No hi ha arbres,
només prats verds on pasturen els

ramats d'ovelles. Els kurds mantenen

una tradició seminòmada. N'hi ha

molts que a l'hivern viuen als pobles i

ciutats i a I'estiu ho fan en campaments
-les típiques yayles- amb nombroses

tendes de lona blanques.
De primer pugem conservant a la

nostra esquerra el riu que baixa pel
barranc d'Ahora. Més amunt l'abando

nem tombant a mà dreta.A partir d'a

quest punt flanquegem la muntanya i

acampem a! fons d'uns plans a uns

2.900 metres. Els animals i els seus con

ductors giren cua. L'aigua s'ha d'anar a

buscar a un campament de nòmades.

Durant el dia a!guns dels caps nòmades

ens tornen la visita. En aquests esdeve

niments socials sempre hi ha té i també

formatge, i iogur.

El dia següent jo em trobo millor

però l'Enric de seguida pren el relleu i

és ell el ma!a!t del dia. Continuem el

flanqueig de la muntanya, amb tendèn

cia ascendent. Travessem un dels lloms

de la muntanya per un collet marcat i

muntem, per fi, el campament I sobre

un segon 110m molt proper (3.300 m).
A l'a!tra banda d'aquest últim llom s'es

tén una plana solcada per diversos

torrents de desglaç amb llits amples i

profunds que no es corresponen amb el

caba! d'aigua que circula en aquesta

Text i fotografies: Manel Miarnau

cies a la seva aurèola lluminosa. De dia

la calitja cobreix el paisatge amb un

persistent mantell d'indefinició. Alguns
de nosa!tres passem mala nit per efecte

de I'a!çada, però afortunadament a!

matí ens trobem en bones condicions.

Des del camp II la ruta és clara.

Només ca! remuntar la gelera pels pen

dents que moren sobre la morrena.

Llavors carenegem en direcció cap a!

cim. D'esquerdes en trobem poques i

totes elles ben estretes. Pugem, però,
encordats. Avui és el torn de l'Aydin,

època de l'any. Noves trobades amb

pastors. Amb els turcs parlen, amb

nosa!tres tan sols riuen.

Per arribar a! camp II només ca!

remuntar el mateix llom on dormim

aquesta nit. Es va redreçant a poc a poc.
A! començament herbós i, a! fina!,

pedregós i inestable condueix a la

morrena, a! peu de la gelera. En aquest

terreny, cobert per pedres planes, mun

tem l'últim campament de la ruta d'as

cens (4.260 m). A l'esquerra d'aquest
camp la gelera acaba suspesa sobre un

gran barranc que baixa amb impacièn
cia per ajuntar-se al barranc d'Ahora.

Des d'aquí, ja de nit, situem perfecta
ment Erevan, la capita! armènia -des

d'on vam veure aquesta muntanya per

primera vegada dos estius abans-, grà-

que té problemes amb la cama i el seu

pas lent frena la progressió del grup. A

les plataformes cimeres el vent bufa de

va!ent. Un pa! llarg, de metall, amb un

banderí turc indica el punt més a!t

(5.165 m). Més enllà, cap a! nord-oest

hi ha una segona punta. L'Ararat és un

cim isolat voltat per uQ-u. planúria que

ens permet veure uqa'
•

·c:xtensió de

terreny. A! sud oë;f
. .

Petit Ararat (3.925

cons secundaris.

podem treure



Devem ser encara per sobre dels 5.000

metres. Durant el descens passem pel
camp III (4.700 m), que s'utilitza

només a l'hivern. Dormim més avall, al

camp II (4.200 m), un replà amb amplis
bivacs preparats amb parets de pedra,
algunes d'elles força altes i on es poden
plantar les tendes. Aquí encara dispo
sem de l'aigua de fusió d'uns claps de

neu propers. Dormim sols al campa

ment. L'endemà mentre ens preparem

puja una parella amb un ase carregat
amb els paquets. L'Aydin, a qui encara

fa malla cama, contracta els serveis de

l'ase per baixar muntat. Durant la bai

xada trobem grups de romanesos, d'ita

lians, de turcs... Passem pe! camp I

(3.200 m) on trobem una munió de

tendes de tots e!s grups que ara són

dalt. Aquí no hi ha aigua, aquells que

pugen amb guies del país l'obtenen

gràcies que els mateixos guies la baixen

de dalt amb dipòsits carregats sobre els

animals. Continuem baixant fins al

punt on arriben e!s vehicles i carre

guem els paquets en un camió que
acaba d'arribar amb més excursionistes.

Ja a prop de Dogubayazit (1.700 m)
una altra patrulla ens atura i ens dema

na els permisos. Aquí acaba I'aventura.

18 exeurs lenísme
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L'endemà el dedicarem a fer turis

me. Lloguem un altre dolrnus per tot el

matí. De primer visitem el cràter que
hi ha prop de la frontera amb l'Iran,

producte de l'impacte d'un meteorit.

És de secció circular i pla al fons. Deu

fer uns 50 m de diàmetre i uns 25 m de

profunditat. A! costat mateix hi ha unes

installacions, segurament d'algun antic

restaurant. Més enllà, un petit poblat. I

més enllà, aquí i per tot arreu, calor i

sequedat.
A continuació fem la visita més

esperada. Pugem pels vessants situats

davant per davant de l'Ararat. Ens atu

rem a l'entrada d'una construcció

d'una sola planta. El guarda ens dóna la

benvinguda. A l'interior hi ha

instal-lada una sèrie de panells amb tex

tos explicatius, dibuixos, retalls de

premsa i fotografies. Cap als anys 60 -

diuen e!s textos i ens confirma el guar
da- un pilot turc que sobrevolava la

zona va descobrir una estructura molt

definida -perfectament visible des de la

caseta on som- que li va cridar l'aten

ció -a nosaltres també ens la crida-.

Una sèrie d'estudis posteriors van

demostrar que l'estructura.ja mineralit

zada, en origen havia estat de fusta.

D'aquí a concloure que no són sinó les

restes de l'arca de Noè només hi ha un

pas. Aquest pas, pel que sembla, l'ha fet

4 km de l'actual Doqubayazit. És un

dels escenaris principals de la novel-la

de l'autor kurd en llengua turca Yasar
Kemal Agri Dagi Ejsanesi (trad. cast. LA

[uria del monte Ararat) que ha estat la

meva lectura d'aquests dies.

A! restaurant annex al palau fem el

sopar de comiat, Els nostres companys

turcs tornen a la seva vida quotidiana
mentre nosaltres allarguem l'anarquia
estival. Quan l'endemà al matí tornem

amb dolmus (99 Km) a Igdir en una

incursió ràpida per recollir algunes
coses que vam deixar a l'hotel, confir

mem una impressió que tots tres com

partiem: a Igdir (850 m), al vessant

nord, fa molta més calor que a

Dogubayazit (1.700 m), al sud.

Ent'tE c4'tminia, E[

!J(u'tdütan i Clu't9uia
Quan hem parlat de l'Ararat sem

pre hem trobat una resposta d'entre

tres: «Això és a Armènia, oi?», «No us fa
por anar al Kurdistan?» o bé «L'Ararat és

el cim més alt de 'Iurquia.» El cas és que

totes tres tenen la seva justificació.
L'Ararat -i la regió de! llac Van- és a

Armènia, és al Kurdistan i és a Turquia.
Els territoris de l'Armènia històrica i

del Kurdistan se solapen justarnent en

la regió delllacVan. I, tant per als arme

nis com per als kurds, l'Ararat és un

símbol nacional i un punt de referència

més d'una expedició arqueològica territorial històric.
americana, Nosaltres no e! vam fer.

A la tarda acabem el nostre periple
turístic amb una visita a l'Isak Pasa
Sarayi, un palau otomà del segle XVII a

Armenis i kurds van viure com a

veïns sota l'imperi meda, e! persa, el

macedònic, el selèucida, el romà, el

bizantí, el seljúcida i l'otomà. Durant



1920 haurà

República
estat proclamada laels segles XV-XVII ambdós pobles es

van trobar al mig de les disputes terri

torials entre turcs otomans i perses. El

1639, un pacte entre les dues parts
dóna una estabilitat a la seva frontera

que durarà fins al segle XIX.

Els segles XIX i XX són convulsos

a causa de l'opressió turca. Els kurds

protagonitzen una sèrie d'aixecaments

entre 1806 i 1880, que són reprimits.
Els emirats kurds són abolits. L'any
1878 una part important d'Armènia és

annexionada a Rússia. Les matances del

període comprés entre el 1895 i la fi de

la Primera Guerra Mundial provoquen
d'una banda, l'extermini de gran part
de la població armènia de Turquia i de

l'altra, la_fugida i dispersió d'una gran
massa d'armenis.

A la fi de la Primera Guerra

Mundial e! tractat de Sèvres (1920),
imposat per les potències europees al

govern d'Istambul -aliat d'Alemanya-,
inclou fins i tot la creació d'una

Armènia independent i d'un Kurdistan

autònom al sud de l'anterior. No s'arri

ba a aplicar mai. Aprofitant l' onada

nacionalista emergent, Mustafà Kemal,
un militar turc reconegut, constitueix

un nou govern amb capital a Ankara: és

l'origen de la Turquia actual.Aboleix el

califat otomà i inicia una guerra d'in

dependència (1920-22).
El tractat de Lausana (1923) posa fi

a aquesta guerra. Els grans perdedors
tornen a ser les minories ètniques: els

armenis, els kurds, els grecs ... En enda

vant e!s kurds ja no tindran existència

oficial i e! seu país es veurà dividi t en tre

quatre estats repressors de la seva cultu

ra: Turquia, Iran, Irak i Síria. La qüestió
armènia tampoc quedarà resolta, lluny
de constituir un estat independent, el

Socialista Soviètica

d'Armènia. Quedaran, a més, sectors

armenis inclosos a Turquia i a Iran. o La primera ascensió va tenir lloc el

27-9-1829 per Friedrich Wilhelm

Parrot (1791-1851).Va seguir la ruta

NO des d'Igdir.
o La ruta normal que puja pel sud no

sembla haver-se utilitzat fins al

començament del segle XX.
o La primera ascensió catalana fou rea

litzada el 1968 per Venancio López
de Ceballos i Jordi Pons.

o La primera hivernal va tenir lloc el

22-2-70 a càrrec de E.Bozkurt i

S.Targan.

La primera notícia històrica de la

regió es troba en fonts assíries del XIII

aC. Parlen d'un regne amb el nom

d' Urartu, centrat a la regió delllac Van i

que es va estendre fins als llacs Urmia

-a l'actual Iran- i Sevan -a l'actual

Armènia-. Urartu fou el nom amb què
els babilonis coneixien aquest regne
i sembla que tenia el significat de

terres altes.

Ararat és la forma hebrea d'aquest
nom. L'esment que se'n fa al Gènesi,
muntanyes d'Ararat, en plural, indica que

es tracta d'una regió i no simplement
d'una muntanya. Ararat és e! nom

hebreu d'Armènia i per extensió s'apli
ca també al volcà.

Els armenis van assentar-se en les

regions occidentals de! regne d' Urartu

cap al 1100 aC i van acabar d'ocupar
lo completament en algun moment

posterior. Anomenaven e! cim Massis a

Mersis que vindria a significar venerable

o bé digne de veneració.

El primer nom semític probable
ment va ser Tanniz,

El nom persa de la muntanya Koh

i-NI.¡J� vol dir muntanya de Noè.

El nom ara oficial d'Agri té una

antiguitat d'uns mil anys. Se li atribuei

oxen diferents orígens.Tant podria prove
nir d'un antic mot d'origen iacut amb e!

significat de gran déu com podria ser una

deformació del toponímic Ahora que és

d'origen àrab. La traducció de l'actual

mot turc d'Agri és dolor, turment.pena.

Per la seva situació, d'una banda

entre Turquia, Armènia i e! Kurdistan i

de l'altra -i fins fa poc- entre la Turquia
aliada dels EEUU i l'Armènia sovièti

ca, l'accés a la muntanya ha estat prohi
bit en diferents períodes, l'últim entre

1984-1999. Sembla que ara s'inicia un

període d'obertura. Podeu demanar

més informació al nostre company:

tolgakara@hotmail.com •
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Escapada a la Vall del Tenes
per la Secció d'Itineraris de la UfC de la Vall del Tenes

La UEC de la Vall del Tenes orga
nitzarà el proper 20 d'octubre la XXII

Marxa Passeig. La ja tradicional

marxa consistirà enguany en un iti

nerari circular de 15,5 quilòmetres
que a molts els sonarà, perquè amb

lleugeres variacions el 1995 es va

fer a l'inrevés. El recorregut, que té

un desnivell de 480 m i es pot fer en

4 hores i mitja, transcorre pels ter

mes municipals de Bigues i Riells,
Sant Quirze de

Safaja i de Sant

Feliu de Codi

nes, a la Co
marca del Vallès

Oriental. El punt
de sortida i arri

bada és a Riells
.-,¡¡�tRII

del Fai.
El punt més

atractiu és Sant

Miquel del Fai,
on es troba la
casa del Priorat,
d'estil gòtic, i

l'església cova troglodita que vene

ra Sant Miquel, que l'any 997 el

compte Ramon Borrell va donar al

noble Gombau de Besora perquè hi

monàstica va ser habitada per una

comunitat de monjos benedictins

fins al 1567 i va ser abandonada

definitivament cap al 1835. A la

paret de la cinglera hi trobem l'es

glésia romànica de Sant Miquel (s.
X), construïda íntegrament sota una

balma que li fa de sostre i de parets.
A l'interior cal remarcar el presbiteri
gòtic del segle XV, i la làpida sepul
cral del comte d'Ausona Guillem

Berenguer, fill del comte Berenguer
Ramon I. Més enllà es troba la gran
cataracta del Tenes, que es pot
passar per darrera i ofereix un

espectacle d'aigua i unes bones

panoràmiques.
Seguint el camí que voreja la cin

glera, a uns 800 m del monestir, es

troba l'ermita de Sant Martí, que

data del segle IX. Té com a caracte

rístiques l'entrada lateral, una fines

treta en forma de creu i un inici de

campanar d'espadanya. Està cons

truïda sobre les Tosques, la més anti

ga i famosa de les coves del Fai, tan

cada durant molts anys per mesures

de seguretat i que ara es pot visitar.

L'itinerari passa pel terme munici

pal de Sant Quirze de Safaja. AI seu

construís un monestir. La residència terme neix la riera Tenes, que recull

• 00:00 Parada de l'autobûs del

Sagalés a Riells del Fai. Plaça de

Can Viaplana,'" 315 m.- Sortim

pel camí de Sant Miquel del Fai,
seguint les marques blaves, traves

sem el torrent de Vallderrós. És
una pista planera entre camps d'o

liveres que, més endavant, prop de

la Madella, és tancada per una

cleda que cal passar i continuar

fins a arribar a les darreres cases.

Un cop passada la primera casa de

l'esquerra, agafem, a la dreta, el

corriol que puja cap a Sant

Miquel del Fai.

• 00:15 Cami a Sant Miquel del

Fai. 1.100 m. -El camí s'ha res

taurat darrerament i presenta una

nova cara. Ressalten les restes de

l'antic empedrat. Quan arribem

sobre la roca vermella, tenim l'in

dicador del corriol que du cap a

les costes d'en Batlles, la Font

Fresca o cap a la cinglera pel grau
de l'Uiâ, Nosaltres, però, seguim
en direcció a Sant MiqueLA prop
de) monestir passem pel costat

d'un roure centenari que ha resis

tit els incendis que dissortada

ment han afectat aquesta zona; des

d'aquí, podem admirar e) mones

tir i la cataracta del Tenes.

• 00:35 Sant Miquel del Fai •

2.100 m .... 435 m. -L'edifici

principal és la casa del Priorat.

També, cal destacar l'església tro-

les aigües de la riera de Castellcir i

de la riera de Sant Quirze. La riera

Tenes baixa per una gran fondalada

on ha format els gorgs Negre i Blau.

Les seves aigües han estat aprofita
des per molins de cereals, com el

molí de Llobateres i el molí de Baix.

A l'itinerari trobem la poua de glaç
de Sant Quirze, excavada a terra,
retocada amb obra i ara tancada

amb una reixa, que ha estat utilitza

da també com a forn de terrissa i

com a cremador d'escombraries.

Aquest sistema de recollir el gel va

constituir un negoci molt important
per els pobles del Vallès i al sector

del Montseny. La major part era

venut a Barcelona, on es transpor
tava en carro i de nit, per evitar que
es desfés. De pous de gel n'hi havia

per tota la vall del Tenes. A

Castellterçol se'n comptabilitzaren
una trentena. Per això, a la contrada

era venerat sant Gaietà, patró del

ram del glaç, que encara té alguna
capella dedicada, com la que hi ha

a la carretera de Moià. AI sant

també se l'invocava per demanar la

pluja en moments de forta

sequera.•



glodita de Sant Mique! i l'ermita

de Sant Martí, recentment restau

rada, a més de la cataracta de la

riera Tenes i el salt del Rossinyol.
Pugem per una forta rampa empe

drada que ens porta a un pont de

pedra per on creuem el torrent del

Rossinyol. Tot seguit trobem les

marques de! GR-S (margues blan

ques i vermelles) les seguim cap a

l'esquerra i arribem a la carretera

de Sant Feliu de Codines a

Centelles.

o 00:40 Carretera cap a Sant Feliu

de Codines. 2.400 m. -La seguim
a l'esquerra en direcció a Sant Fe!iu

de Codines. Aquest primer tram és

un magnífic mirador de la riera i la

Vall de Riells. Creuem la riera

Tenes pe! pont de la carretera i la

seguim fins el següent revolt, dei

xem el GR-S per continuar a la

dreta per una pista ascendent. A

partir d'aquí seguim l'itinerari

rosa. Trobem una tanca que la pas
sem pe! costat dret, saltant entre un

grupet d'alzines. A uns 15 metres

de la tanca, deixem la pista just on

comença la baixada cap la riera, i

pugem per un corriol a l'esguerra,
seguim amunt pel costat de la

riera, que cada cop veiem més al

fons. Del corriol principal surten

petits corriols que s'enfilen a l'es

querra i altres a la dreta que baixen

cap e! gorg Blau i al gorg Negre,
així com un camí empedrat que
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ens portaria cap al molí de Baix.

Seguim pel corriol principal, que

planeja a uns 100 metres per sobre

el curs de la riera.

o 01:35 El molí de Llobateres

• 4.980 m. À. 570 m. -El corriol

comença un petit descens per arri

bar al molí de Llobeteres. Al costat

del molí trobem una font. Seguim
per un carni que es converteix en

pista riera amunt. Ens desviem a la

dreta, seguint una tanca de xiprers.
A la cruïlla de camins on hi ha una

gran casa, deixem a la dreta e! bai

xador que va a la depuradora.
Baixem per la pista que acaba a

l'entrada de! càmping. Just a la

tanca seguim un corriol, a l'esque
rra paral-lel a la riera. Veiem el

càmping a la dreta a l'altre cantó de

la riera. El corriol passa pel costat

d'una poua de glaç.
o 01:50 Poua de glaç. 6.030 m. El

corriol passa pel mig de la pollan
creda i abans d'arribar al curs de la

riera s'enfila cap al veïnat de les

Ferreries. Travessem e! veïnat i tro

bem la carretera que va de Sant

Feliu a Centelles. Continuem a la

dreta seguint les marques de la

marxa Matagalls - Montserrat (ver
des i vermelles) gue no deixarem

fins la Rovireta.
o 02:02 Pont sobre la Riera Tenes.

• 6.560 m. Passem e! pont, cons

truït l'any 1883. Un cop passada la

cruïlla de Sant Quirze creuem la

",
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....
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carretera i pugem

per un fort puja
dor a l'esquerra
enmig del revolt

de la carretera.

Seguim la pista
ascendent paral
lela al torrent de la

Rovireta que ens

portarà cap el Puig
d'Olena. Quan ar

ribem als prats de

la Rovireta, dei

xem les margues

verdes i vermelles i seguim les de

color rosa. La casa queda a la nos

tra dreta.
o 02:52 La Rovireta 8.375 m.

À. 720 m. -És una casa ben conser

vada que pertany al Sanatori del

Puig d'Olena, L'espai verd dels

prats s'utilitza per fer-hi acampades
organitzades per la mateixa con

gregació gue té la cura del

Sanatori. Travessem e! torrent i

continuem pujant planers per la

pista que mena al sanatori sempre

visible al davant.

o 03:02 Sanatori del Puig d'Olena

À. 780 m. -El sanatori va ser cons

truït durant la Segona República,
cap a l'any 1932, per atendre malalts

de tuberculosi. Desprès de ser

reconvertit en un internat escolar

de nenes, des de mitjans dels 80 és

un centre educatiu concertat amb

la Direcció Generai d'Atenció a la

Infància i acull uns 36 nens i nenes

de 4 fins a 16 anys. El centre el

regenten les germanes Dominiques
de I'Anunciata de! Pare Coll deVic.

El Puig d'Olena és un turó arrodo

nit de 819 m d'alçada situat entre el

Rossinyol i la rieraTenes prop de la

carretera de Sant Quirze de Safaja a

Centelles. Al cim hi trobem una

petita capella dedicada a la Mare de

Déu. S'hi arriba des de! camí parti
cular del sanatori de Puig d'Olena.

Passem pel darrere de! sanatori. Al

primer revolt trobem un pla des

d'on gaudim d'una bona vista del

Vallès. Seguim baixant per la pista
que ens portaria a la carretera, però
quan arribem al coll, on hi ha un

bosquet de pins a I'esquerra i el

pujador al puig d'Olena, deixem la

pista per agafar un corriol a l'es

guerra, que fent ziga-zagues enmig
de! bosc, ens mena a la carretera de

Centelles. En arribar a la carretera

de Sant Quirze a Centelles, conri

nuem a la dreta per la carretera fins

a can Sans.
o 03:15 Can Sans • 10.500 m.

À. 700 m. -A l'alçada de la casa ens

desviem per la pista asfaltada a l'es

querra que va cap a Sant Miguel.
Continuem per la pista, just al

començament del bosc la deixem i

continuem per un cami forestal

que tomba a la dreta passant pe!
costat d'una tanca, en direcció al

torrent de! Salt de! Ruc. Després
de tres revolts pronunciats arriba

un replà on deixem e! carni que

segueix planer i baixem per un

corriol enmig del bosc a I'esquerra

que segueix torrent avall, sempre

pe! cantó dret de la torrentera.

Després de creuar dues pistes de

desemboscar trobem un petit salt

del torrent. Continuem en direc

ció a can Cabanyals
o 03:40 Can Cabanyals • 12.075

m. À. 590 m. Arribem pe! darrere

de la casa, sota dos grans alzines

centenàries. Arribem de nou a la

pista asfaltada que hem deixat a can

Sans i la seguim avall pel cantó dret

de! torrent Rossinyol.
o 03:48 Cataracta de Roca Gironella

• 12.500 m. À. 530 m. -Aquesta
cataracta és un espectacular salt

d'aigua del torrent Rossinyol que
només es manifesta després d'unes

pluges fortes. A l'esquerra deixe�
la balma i e! salt del Rossinyol i el

carni que ens portaria cap al Berti.

Seguim baixant per la mateixa

carretera fins a la Caseta de Sant

Mique! on hi ha les oficines de

l'Espai natural de Sant Miquel.
o 04:02 Sant Miquel del Fai •

13.400 m. À. 485 m . -Des de la

carretera que baixa de Centelles,
en e! revolt de la Caseta baixem

enfront per un corriol gue ens

mena per unes escales al pont de

pedra sobre el torrent Rossinyol,
passem la foradada fins I'esplanada
del Monestir. Seguim baixant pel
mateix cami per on hem pujat a

l'inici de la caminada, (marques
blaves) que s'inicia al dret d'un pla
taner al pla de la Font de Santjoan.

o 04:35 Riells del Fai. 15.500 m.

À. 315 m.
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Observar la
per Josep Martínez muntanya

La paraula muntanya no suggeria als nostres avantpassats els plaers estètics a e5pJ¡itual�
qu.e inspira en l'actualitat, sina que era sinònim dfl medí hostil, desconegut i mist{riós

«Tots els cims són iguals:
una cresta per aquí, una gele
ra una mica més avall, .. , el pai
satge de postal nevada de

sempre». Una afirmació com

aquesta en segons quins
ambients provocaria una pluja
de piolets, grampons i tota

mena d'invectives. Altres

expressions del tipus «que
verd que és tot això» a «m'ha

semblat veure una mena d'àli

ga» no provoquen les matei

xes reaccions, potser algun
somriure discret delatarà a qui
ha observat alguna cosa més.

Perquè es tracta d'això, d'ob

servar, de parar compte amb
els detalls que són els que fan

les coses úniques i diferents.

Si quan mirem un prat diem

«ja no ho veig tot verd, ara hi

veig plantes», és que estem

en el bon camí. Aquest mirar

atent porta a distingir la multi

plicitat de formes de la natura.
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La curiositat i l'interès per

posar noms a conèixer com

portaments faran la resta. La

pràctica de l'excursionisme

ens proporciona moltes oca

sions per gaudir del gran plaer
de descobrir un ocell, una flor

a algun insecte desconeguts,
a potser ja coneguts, però
en un indret poc habitual a

en un comportament curiós.

Aquestes petites troballes

incorporen valor afegit, que
dirien els economistes, a les
nostres sortides a la muntan

ya. Si hi afegim què les mun

tanyes són illes envoltades en

un mar de terra baixa i que
contenen alhora rareses prò
pies del @s seves particulari
tats climàtiques i geològiques
a més de bona part dels eco

sistemes que les envolten, ens

trobem davant d'uns llibres
vivents d'història natural de

contingut inesgotable.

La paraula
muntanya

� La paraula muntanya no sug

geria als nostres avantpassats
els plaers estètics o espirituals
que inspira en l'actualitat, sinó

que era sinònim de medi hos

til, desconegut i misteriós. El
cert es que no anaven gaire
errats. La muntanya imposa
les seves restriccions a la vida.

Aquestes restriccions es fan
més accentuades a mesura

que ens apropem als cims.
Així només els organismes
més especialitzats poden
viure en les condicions extre

mes que imposa la muntanya.
El ginebró (Juniperus com

munis) de fruits blaus i fulles

punxants que podem trabar a

nivell del mar modifica signifi
cativament la seva morfologia i

fisiologia a partir dels 1.600

metres. Aquí esdevé una

subespècie alpina Juniperus
commeri: alpina, de port més

ajagut, amb formes arrodoni
des esculpides pels forts
vents i les baixes temperatu
res, preparat�
per sobreviure \.'
cobert per la <,

neu. Aquestes
adaptacions tenen el seu

preu, no resulten competitives
quan les condicions no són

tan exigents. En la terra baixa,
aquestes formes baixes i enta

pissants dels ginebrons alpins
resulten un greu inconvenient

ja que competeixen amb
arbres a arbusts de creixe

ment més aeri que els priva
rien de la llum del sol. La mun

tanya és un territori d'especia
listes condemnats a viure sota

les seves restrictives condi
cions.

Muntanya es gairebé sinònim

d'alçada. És potser el factor

més rellevant, però no l'únic.

L'exposició solar, la direcció i

força dels vents dominants i la

presència de boires poden
generar microclimes molt

localitzats. Si consideréssim
una muntanya ideal amb l'al

çada com l'únic factor deter

minant, podríem observar
com les variacions climàtiques
segueixen un patró ascen

dent. La temperatura baixa un

grau de mitjana cada 100 \
metres, l'aire es fa més fi i perd

\

les seves propietats esmorti

dares de les raciacions ultra

violades i infraroges. Així la
vida a l'alta muntanya ha de
ser capaç de suportar tempe
ratures diürnes de 500 C i de
2-30 C a la nit al pic de l'estiu,
a l'hivern la temperatura pot
arribar als -300 C. En aquestes
condicions l'únic aixopluc

possible és la neu. Aquesta
permet estabilitzar la tempera
tura al voltant dels 00 C, és

relativament transparent i evita

la pèrdua d'aigua. Així s'expli
ca que les zones cobertes de

neu durant l'hivern tinguin més

vegetació que les zones batu

des pels vents on la neu es

dispersa. Moltes plantes co

el seu cicle

reproduc
tiu quan encara

estan colgades de

neu. Vet aquí com

és possible que .

a I gun s
(�

p I a n s

passin
d'estar

coberts\"
per una fina

capa de neu a

tenir un prat
verd i florit en

pocs dies.

Els animals també
sabut treure profit de les tem

peratures més suaus de la

capa subnival. Els herbívors

furguen en la neu per arribar a

l'herba i a les llavors que es

troben entre el sòl i la neu. Els

petits rosegadors aprofiten la

protecció de la capa de neù

per evitar l'atac dels seus

depredadors mes habituals,
els rapinyaires nocturns.

Alguns insectes fins i tot arri

ben a reproduir-se, sota

aquestes condicions. Els

depredadors també estan a

l'aguait i si la vista és el sentit

prioritari a l'estiu, sota la neu és

l'oïda la que permet detectar el

moviment de les preses. Els
erminis les ressegueixen per.
dessota la neu i les guineus
salten de quatre potes per
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atrapar la presa invisible que
ha comès l'error de fer fresa
tot rosegant alguna arrel.

En contra del que es pensa,

alguns amfibis també es

mantenen actius i no és difícil

veure alguna salamandra

entre les primeres neus.

També es possible veure tri

tons i les seves larves en les

ribes dels llacs glacials.
Aquests, igual que alguns gri-

paus han desenvolupat una

adaptació

nia. Els amfibis sexualment

madurs comencen a repro
duir-se a la sortida de l'hivern,
començament de primavera.
La maduració dels ous i la
metamorfosi poden ocupar
els tres o quatre mesos

següents. Si un any els pri
mers freds arriben massa

aviat i els amfibis no han fina
litzat encara la metamorfosi,
aquesta s'atura i les larves es

dediquen a créixer mentre la

temperatura am.bient els ho

permet, quan aquesta baixa

fins a un punt crític entren en

hivernació. No serà fins a la

propera primavera que com

pletaran la seva metamorfosi.

En casos extrems no s'arriba

mai a completar la metamor

fosi i alguns tritons dels Alps
es poden reproduir com a lar

ves sense arribar mai a la

forma adulta. L'extraordinària

grandària d'alguns cap-gros
sos que podem observar en

les ribes d'estanys i torrents

de muntanya ens parla d'una

posta potser massa tardana
o d'una tardor especialment
freda.

Altres animals

Altres animals opten per la

solució més senzilla: fugir del

fred. És el cas de la majoria
d'ocells que aprofiten la seva

facilitat per desplaçar-se per
anar a cercar indrets més

benignes, ja sigui fent petits
desplaçaments altitudinals o

realitzant les veritables migra
cions que els portaran dels
Pirineus fins a l'Àfrica subsa
hariana. Un dels pocs ocells

que roman a l'alta muntanya
és la perdiu blanca. Amb els

primers freds canvia el plo
matge çl'estiu per un de més

atapeït i completament blanc

que la fa invisible per als

depredadors. L'equipament
el completen unes potes

transformades en raque-

tes-pales-excavadores que li

permeten desplaçar-se per la

neu sense enfonsar-se i

excavar un clot per fer-se un

jaç on passar la nit. Ara bé,
els que dominen el cel de la

muntanya són l'àliga daurada
i el trencalòs. La seva silueta
en vol resulta inconfusible.

Especialment la del trencalòs,
que amb ales llargues i estre

tes i la cua romboïdal no pre
senta confusió possible. Si

disposem d'uns petits pris
màtics podrem gaudir de la
bellesa del seu plomatge,
ales fosques i cos ataronjat,
el cap una mica més ocraci

.

amb unes vistoses bigoteres
negres. El trencalòs, com "els

seu nom indica, s'alimenta

d'ossos, una dieta tan espe
cial requereix un mètode

especial per satisfer-la. Quan

còrbids i voltors ja han deixat

els ossos pelats i sembla que

no hi ha res per aprofitar,
és el moment del trencalòs.

Aquest pren una extremitat i

s'enlaira subjectant-la entre

les potes fins a arribar a un

vessant rocallós, aquí la deixa

caure sobre una roca espe
cialment punxeguda i repe
teix l'operació fins que l'os

esberlat li ofereix el nutritiu
moll. Realment és un dels

espectacles més impressio
nants que es poden veure a la

natura. La presència de rapin
yaires en un indret indica el
bon estat de conservació de

l'hàbitat, cal anar amb comp
te de no destorbar-los, espe
cialment a l'època de nidifica

ció, informant-nos als refugis
de quines són les zones on

no és convenient enfilar-se
fins que hagi finalitzat.

Però els animals més espec
taculars i els que tothom de

sitja veure són sens dubte

els mamífers. Malauradament

també són els més difícils de

veure. Amb les papallones i

els ocells, per exemple, com

partim un món fonamental

ment visual, és a dir, quan ens

veuen a nosaltres, nosaltres

també els podem veure a ells,
abans que no fugin. Això no

passa amb els mamífers. El

seu món es també olfactiu i

sonor. Així aquests ens poden
olorar o escoltar molt abans

que els puguem ni tan sols
albirar. Els espais oberts de

l'alta muntanya ens donen

alguna oportunitat per

poder observar-los. La

distància els fa sentir

segurs i alguns es dei- '

xen veure quan consi

deren que hi ha prou
distància per fugir.
Marmotes, cabirols i

isards són els menys
tímids, especialment les
marmotes que, al no ser

objecte de persecució
cinegètica, són molt con

fiades. Només un cop de
sort ens permetrà veure els

petits carnívors: erminis, mar

tes, mosteles i guineus. Dels

erminis i les mosteles encara

podrem trobar rastres als vol

tants dels refugis ja que a la

fosca, s'hi arriben per aprofitar
les restes de menjar. Les gui
neus són visitants habituals de

càmpings i abocadors.

Per aproximar-se a la flora i

fauna de la muntanya no cal

pas un gran equip. Per

començar, amb uns binocles

compactes 8 x 30, una petita
lupa de camp i alguna guia
naturalista és suficient. Amb

el temps, quan la nostra

retentiva pels detalls estigui
desenvolupada, les guies es

poden deixar al refugi i al

retornar podrem reviure l'ex

cursió retrobant en els llibres

allò que hem vist a la mun

tanya. Una llibreta de camp
en la qual podem anotar les

nostres observacions ens

ajudarà a contrastar dades.

Aquesta llibreta és molt

important ja que, encara que
ens sembli que les nostres

dades no tinguin cap valor

científic, no és cert. Les
dades de molts observadors

ajuden els estudiosos que

s'encarreguen de treure con

clusions molt valuoses per a

la conservació del medi natu

ral. En conclusió, amb una

mica d'observació i un mínim

de material podrem gaudir
doblement de les nostres

sortides a la muntanya i con

tribuir significativament a la
seva conservació.•



Nom: Refugi Mas del Tronc

Data inauguració: 16 de març de 1969

Alçada: 730 mettes

Terme Municipal: Rubió (Anoia)
Situació: Vessant nord de la serra de Rubió, prop de

la casa de la Coma.

Entitat: Unió Excursionista de Catalunya
Guarda: Pere Subirana

Telèfon: 616 134 771

Pobles més propers: Rubió, als Prats de Rei,

Igualada
Capacitat: 30 places amb lliteres i matalassos, 4 pla

ces en absència del guarda.
Obertura: Guardat tots els caps de setmana i festius.

Possibilitat d'obertura per a grups en dies a con

venir prèvia reserva.

Equipaments: Aigua de cisterna, llum de butà, llar

de foc, cuina per a excursionistes, servei de

begudes i cafès. Servei de menjar per encàrrec.

Curiosa formació

segurament
manipulada per

.• l'home on

La caixa es un

rusc d'abelles.

Fotografia Pere
Subirana

Accessos a peu:

Des dels Prats de Rei 2 hores 15 minuts

Des de Sant Pere Sallavinera 2 hores 45 minuts.

Des d'Igualada 3 hores
Accés amb vehicle: Carretera BV-1031 d'Igualada

als Prats de Rei fins el punt Km 9, agafem el carni

de Castellfollit del Boix passem el repetidor i en la

següent cruilla girem a l' esquerra fins a trobar el

refugi (en total3 km de pista en bon estat).
Activitats: Senderisme (GR-7), BTT, rampa de salt

de parapent i ala delta des de les proximitats
del Turó de la Creu Llarga, etc.

Mapes: Anoia, mapa comarcal de Catalunya-ICC
núm. 6, escala 1:50.000.

Bibliografia:
Diversos autors. ltineraris per la serra de Rubió i

rrfugi Mas del Tronc (Anoia). Unió Excursionista

de Catalunya. Barcelona, 1994.

Eliseu Peidró i Joan Reig. Arquitectura religiosa
romànica de la comarca d'Anoia. Unió Excur

sionista de Catalunya, Arxiu de Romànic de la

VEC de Sants. Barcelona, 1994.

Gener Aymamí. La comarca d'Anoia excursions,
pobles, paisatges. Unió Excursionista de Cata

lunya. Barcelona, 1996.

GR7, GR171, GR172, GR174. Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i

Senders de Catalunya. Barcelona 1998.

Josep M. Bernaus. En BITper l'Anoia. Edicions

Cossetània, col-lecció Azimut.Valls, 2000.
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Text: Pere subirana

El refugi Mas del Tronc, situat a la

serra de Rubió, es troba en l'antic

termenat de Massana, actualment

repartit entre Rubió, Aguilar de

Segarra i Castellfollit del Boix.

Encara que pertany a l'Anoia,

aquest indret està físicament abocat

al Bages i així i tot té un marcat

caràcter segarrenc, ja que és a les

estribacions d'aquesta serra on la

Segarra es troba amb el Bages,
encara que políticament acabi a

Torà. Dit d'una altra manera, aques

ta serra fa de traspàs entre l'altiplà
segarrenc i la depressió del Bages.

Tot i que al segle XIVa Massana

s'hi contaven 67 focs, actualment

només hi ha tres cases habitades,
de les quals una és el refugi Mas del

Tronc. Amb això podem entendre la

tranquil·litat que es respira en l'am

bient, principal atractiu de la zona

--curiós reclam el de la tranquil·litat,
que si funciona desapareix-.

Com que la serra de Rubió no és

un espai amb grans accidents geo

gràfics, aquells que busquin aventu

ra podrien sentir-se decebuts, però
si hi ha algú que busca la inspiració
en escoltar el silenci o mirar els

estels, el Mas del Tronc pot ser el

lloc. Altres activitats poden ser la

visita a les nombroses ruïnes, vesti

gis de la vida que havia tingut
aquest indret. En admirar les pedres
de les entrades, les cantoneres o

els forns de pa que encara aguan

ten, un pensa que en aquestes ruï

nes, ja fa temps, hi naixia i hi moria

gent. Una altra activitat també inte

ressant és anar amb bicicleta, la

xarxa de camins és extensa i es

troba en bon estat.

Com a cara B de tot això, voldria

fer-vos un apunt i proposar-vos una

reflexió. En aquest indret, hi ha un

projecte d'instal-ler molins de vent.

Encara que aquesta font d'energia
està socialment ben vista, caldria

plantejar-nos si realment es necessi

ta o és una altra depravació d'a

questa economia especulativa, sem

bla ser que imparable. Estimar

l'entorn és estimar-se un mateix, pri
mer respectar-lo després gaudir-lo.•
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D'entre les diferents excursions que

podeu fer per la zona, us proposem
l'itinerari que va des dels Prats de

Rei al rifugi Mas del Tronc passant
per la Manresana i l'ermita del

Grauet, extret del recull publicat
per la UEe l'any 1994. És una

passejada tranquilla per un paisat
ge treballat per l'home i pel pas del

temps amb masies, unes habitades i

altres en runes, amb ermites romà

niques, amb torres de castells, amb

tombes antropomorjes d'època
medieval, etc. voltat de camps de

blat i petits boscos de pins, roures i

alzines plens de vida, olors i colors.

Bona part del recorregut és per pis
tes i alguns trams estan marcats

amb senyals GR. Aquest itinerari

es pot jer durant tot l'any però no

es aconsellable durant els dies de

jorta calor. No hi ha aigua en cap

punt del recorregut, per tant es

millor sortir ben proveït.

Els Prats de Rei - La Manresana
- Santa Maria del Grauet -

refugi Mas del Tronc

• 0.00 Els Prats de Rei. -Muni

cipi rural situat als altiplans
segarrencs de la comarca

d'Anoia, en una petita vall a

l'inici del riu Anoia. L'itinerari

comença davant de l'església
parroquial de Santa Maria,
d'estil a cavall ,del barroc i el

neoclàssic. Seguim pel carrer

de l'Església, carrer de Baix,
plaça de la Sardana i raval de

Sant Joan, fins a la capella
del mateix nom. Aquí agafem
el carrer de la dreta, que més

endavant porta el nom de

passeig Batlle Guixé.

• 0.05 Font del Raval. - No raja
però és força interessant ja
que conserva la roda per

bombar l'aigua, que data de

l'any 1844. Continuem el

camí, deixant primer un tren

call a l'esquerra i més enda

vant un camí a la dreta.
• 0.17 Cruïlla de camins. En

deixem tres a l'esquerra i

agafem el de més a la dreta.

Més endavant, a l'esquerra,
trobem la masia de cal

Mensa.
• 0.24 Travessem la carretera

d'Igualada als Prats de Rei, i

seguim en direcció a la Man

resana (rètol indicador) per
camí asfaltat.

• 0.29 La Manresana.- Petit

nucli on destaca l'esvelta

torre del castell, refeta al

segle XII i restaurada a finals

dels anys setanta, i l'església
de Sant Andreu, d'origen
romànic. Passada l'església
continuem cap a l'esquerra i

deixem un camí a la dreta.

Més endavant també passem

de llarg un corriol a l'esquerra.
• 0.35 AI costat d'un enorme

xop visible des de l'església,
trobarem una pista que

seguim cap a l'esquerra tot

fent un gir de 90 graus.
• 0.55 Carretera d'Igualada als

Prats de Rei. A la dreta hi ha

la masia de cal Passada.

Seguim la carretera cap a

l'esquerra fins a arribar, pocs
metres després, a la pista
asfaltada que surt a la dreta

en direcció a cal Bartomeu

(rètol indicador).
• 1.00 Seguim la pista asfalta-

,
N

( Santa Maria

� del Grauet

Cal Quico .. Cal Bolanderes

Cal 'o..,
Nasi

r .--
,

�e�i· '.
.: � SantMartí
., "

de Massana

..

'" • Call'Escolà

:� as del Tronc

;)
------

Castell Follit
del Boix

'" Igualada

da fins que trobem a la dreta

la desviació cap a Massana

(pal indicador). A l'esquerra
es veu la masia de cal

Bartomeu. Nosaptres, però,
continuem pel camí principal
tot davallant per una zona

boscosa.
• 1.31 Trobem a l'esquerra el

trencall que porta a la masia

de cal Nasi, i tot seguit una

important cruûla. Cap a l'es

querra va a la bonica ermita

romànica de Santa Maria de

Grauet, que data del segle XII,
encara que posteriorment va

ser molt reformada, i cap a la

dreta al refugi. Abans de

continuar cap al refugi es

força recomanable fer una

visita a l'ermita de Grauet (1
hora i 20 minuts entre anar i

tornar), pel camí anirem tro

bant els trencalls de diverses

masies, algunes habitades i

altres en runes, i molt a prop
de l'ermita en mig d'una vinya

trobarem una tomba antropo
morfa d'època medieval.

• 1.41 Continuem cap al refugi
seguint la pista cap a la dreta

fins a trobar la masia de cal

Sebi. A l'esquerra, al costat

d'una bassa, deixem un tren

call.
• 1.54 Can Escolà, antiga masia

de l'any 1778. Del costat de la

casa surt un camí cimentat

que en cosa de deu minuts

puja a l'antiga parròquia de

Sant Martí de Massana, cons

truïda en el tombant del segle
X a l'XI i situada sobre el cim

del Puig a 703 m. A can

Escolà trobem una crüllIa i

seguim cap a l'esquerra.
• 1.56 Passada una vinya dei

xem la pista principal amb les

marques de GR i agafem a la

dreta un trencall pujador. La
desviació està marcada amb
una fita de pedres.

• 2.14 Refugi Mas del Tronc, el
mas de la tranquil-litat.

excursionisme 25
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notícies i activitats
Restriccions d'accés a Aigüestortes

Les restriccions en l'accés al parc nacional

d'Aigüestortes previstes en el projecte de
Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) que la
Generalitat va treure a informació pública
el passat mes de maig han provocat la
ferma reacció del món de l'excursionisme

català, amb la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) al

capdavant.

El pla que ha dissenyat el departament de
Medi Ambient preveu notables restriccions

pel que fa a la pràctica d'activitats com el
senderisme, l'alpinisme, l'escalada, l'esquí
de muntanya i les caminades en raquetes
de neu, així com l'ús de les bicicletes tot

terreny (BTI). Igualment limita els bivacs i

les acampades, impedeix construir nous

refugis i prohibeix les competicions i el
descens de barrancs.

Així, per exemple, en l'article 23, que fa
referència al senderisme, el projecte
estableix que «no és permès de penetrar a

les zones de reserva del parc nacional, o

de reserva integral de la zona perifèrica de

protecció-, mentre que «a la resta del
territori només està permès circular pels
camins i senders actualment existents".
Així mateix, preveu que «els itineraris guiats
que s'efectuïn per l'interior del parc
nacional hauran de ser realitzats pels guies
interpretadors acreditats pel parc, llevat
dels itineraris monogràfics realitzats per

especialistes en el desenvolupament de

funcions docents o de divulgació de la

investigació, prèvia autorització de
l'administració del parc, i les activitats

alpinístiques o de travessia realitzades per

guies de muntanya'. Igualment. obliga els

grups de més de vint persones a utilitzar

els guies intepretadors acreditats pel parc.

En el cas de l'alpinisme, l'escalada, l'esquí
i les raquetes de neu, que regula l'article
24, entre altres punts, el PRUG prohibeix
aquestes pràctiques en zones de reserva i

de reserva integral, i restringeix l'esquí de

muntanya i les marxes amb raquetes de

neu per zones obertes i fons de vall,
evitant les zones boscoses. Pel que fa a

l'escalada, no permet l'obertura de noves

ESCOLA TÈCNICA DE MUNTANYA I ESQuí
L'Escola Pia de Sarrià-Calassanç té previst posar en marxa

per al curs que ara comença l'Escola Tècnica de Muntanya i

Esquí, que impartirà nous cicles formatius de grau mitjà i

superior que donaran accés a les noves titulacions de tècnic
d'Esports de Muntanya i Escalada i de tècnic d'Esports
d'Hivern, a més de la ja existent de tècnic superior en

Animació d'Activitats Físiques i Esportives.
Les noves titulacions de muntanya s'estructuren en un total de
set especialitats. Així, els aspirants a ser tècnics en Esports de

Muntanya i Escalada hauran de triar entre escalada, alta mun

tanya, mitja muntanya o barrancs, mentre que els qui vulguin el
títol de tècnic en Esports d'Hivern hauran d'escollir entre les

especialitats d'esquí alpí, esquí de fons i surf de neu.

El cicle formatiu de tècnic d'Esports de Muntanya i Escalada
s'estructura en dos nivells.
Per a l'accés al primer nivell es requereix el títol d'ESO o

Batxillerat o qualsevol altre títol equivalent i la superació d'una

prova física d'accés, comuna a totes les especialitats. En el

primer nivell es cursen crèdits comuns a totes les especiali
tats i d'altres d'específics d'excursionisme. En acabar aquest
primer nivell l'estudiant obté el certificat de Primer Nivell
d'Excursionisme.

26 exeurs onisrne
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vies ni variants sense autorització.
Finalment. prohibeix I'snowboard.

A l'article 25, circumscriu l'ús de les
bicicletes tot terrenya la pista d'accés

d'Espot a l'estany de Sant Maurici, des de

la Palanca de la Molina al pla
d'Aigüestortes. En aquest mateix article
també prohibeix la pemoctació fora dels

refugis prefixats, cosa que vol dir que no es

permet tampoc la pràctica de «l'acampada
ni el bivac en tot el territori del P8('C nacional
i la zona perifèrica de protecció, incloses
les zones d'aparcament i, en general, d'ús

especial, a excepció de les zones

habilitades per a tal fi a Estallos i Riumalo".

Igualment, veta la construcció de nous

refugis de muntanya. Finalment, aquest
article limita les competicions esportives
dins el parc i prohibeix tota «activitat

aquàtica o subaquàtica, inclòs el descens
de barrancs".

Davant d'aquest projecte, en

representació del collectu excursionista,
la FEEC ha presentat un seguit
d'al·legacions «entenent que la proposta
presentada a informació pública perjudica
seriosament els interessos del col·lectiu

que aquesta federació représenta- i

proposa la revisió i modificació d'alguns
punts. La federació considera que aquest
projecte de PRUG és «una proposta molt

més restrictiva que les normatives d'altres

parcs dels estats espanyol o francès" i

que el text «té en escassa consideració
els valors de l'excursionisme i ignora
sistemàticament la FEEC».

En accedir al segon nivell, l'estudiant ha de triar una de les
quatre especialitats i fer una prova física i tècnica específica
per a cada especialitat. En acabar aquest cursi, l'estudiant
obté el títol de Tècnic en Esports en l'especialitat triada i té la
possibilitat de continuar els seus estudis fent el cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en

Escalada, Alta Muntanya o Esquí de Muntanya. L'estudiant.
per accedir a aquests estudis de grau superior, a més d'es
tar en possessió del títol de tècnic o superar unes proves
d'accés físiques i tècniques específiques per a cada espe
cialitat. ha de tenir el títol de Batxillerat o un d'equivalent.
Pel que fa al cicle formatiu de tècnic d'Esports d'Hivern,
segueix una estructura semblant a l'anterior. L'accés és igual
tot i que es fa una prova física específica per a cadascuna de
les tres especialitats, que ja s'imparteixen separadament.
En el primer nivell es cursen crèdits comuns i específics de
cada especialitat. A la finalització d'aquest primer nivelll'estu
diant obté el Certificat de primer nivell de l'especialitat corres

ponent. En acabar aquest segon nivell de formació, l'estu
diant obté el títol de Tècnic en Esports en l'especialitat
cursada i té la possibilitat de continuar els seus estudis fent el
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en Esports d'Hivern.



TRENTA-SETÈ SALÓ DE FOTOGRAFIA D'OLESA &
Per trenta-setena vegada, la UEC d'Olesa de Montserrat

va celebrar amb motiu de la festa major de la localitat, el

passat mes de juny, el Saló Estatal de Fotografia "Trofeu
Creu de Saba», que va patrocinar l'ajuntament. Un total

de 30 autors van secundar la convocatòria d'enguany, en

la qual van prendre part presentant 31 obres en l'apartat
de Muntanya i 87 el de temàtica Lliure, Tot i la bona parti
cipació, el jurat, format pels fotògrafs Felip Alcón i Idil·li

Tàpia, va acordar declarar desert el premi més important,
el premi d'honor "Trofeu Creu de Saba», Pel que fa al

premi en la categoria de temàtica Lliure, en primer lloc va

quedar Antonio Muñoz García, amb l'obra "Canet 1 IF»,
segon va ser Eduard Pujol Sanjuan, amb l'obra

"Machado», i tercer Rubén Vázquez Trujillo, amb l'obra

"Palmeras y Catedral-. En la categoria de temàtica de

Muntanya, el primer premi va ser per a Cristóbal Trujillo
Sánchez, amb l'obra ,,734501 », el segon per a Miquel

Puiggrós Cervera, amb "Pedraforca 2», i el tercer per a

José Manuel Márquez Mijares, per l'obra "Nieblas», El pri
mer concursant local classificat va ser Inma Fernández

Vidal, amb la seva obra "Retrat»

A LA CASETA TOT L'ANY &
La caseta de banys de la UEC de Sants, situada a les

Costes del Garraf, tocant al mar en un lloc molt pintoresc
pels amants de la natura, de la tranquil·litat i de la pesca,
s'ha convertit aillarg de la història en punt de trobada per
tota mena d'activitats relacionades amb el món de l'ex

cursionisme, com ara l'escalada, l'espeleologia a el sen

derisme, Desprès de ser recondicionada, la caseta es pot
llogar a preus econòmics per a grups d'entre 10 i 30 per
sones com a màxim, Els interessats que vulguin més

informació, poden trucar de dilluns a divendres, de 19 a

21 hores al telèfon de la UEC de Sants 93 332 54 94 i

preguntar per la senyora Carmen,

El topònim Ensija per Ramon Boter de Palau

En aquesta ocasió ens fixarem arnb

un topònim de l'alt Berguedà. En

concret, hem pensat amb el nom

d'una serra del Prepirineu: la serra

d'Ensija, un indret que fa de bon
caminar. La serra d'Ensija és una

muntanya que fa de partió de les

aigües que vessen cap al riu de
Saldes pel nord, el riu

Peguera per l'est i l'Aigua
de Valls per l'oest. Aquesta
serra està envoltada per
vessants molt empinats, a

conseqüència de l'erosió
remuntant dels rius que
l'envolten, i està coronada

per uns petits planells (o
rasos), dels quals afloren
diverses prominències que
conformen els cims més

alts d'aquesta muntanya,
Els punts més elevats

d'Ensija són el Cap Llitzet a Cap de

la Gallina Pelada (2.327 m alt.) i el
Serrat Voltor (2.271 m). El substrat
calcari d'aquesta serra fa que la

vegetació sigui pobra, bo i que les

precipitacions qel lloc són abun-

dants. No obstant això, aquest pla
nell culminant que abans rnencionà
vem té pastures fresques durant
l'estiu cosa que fa que sigui un lloc

concorregut pel bestiar boví.
Per desvetllar el significat del topò
nim Ensija hem consultat diferents

diccionaris i enciclopèdies. L'obra

comú sitja. Una sitja, recordem-ho,
és un dipòsit on s'enmagatzemen
cereals, Segons el mateix autor, el
terme sitja « CIGA) és el nom que
rep, en diferents contrades del

Pirineu, una cavitat en la roca, Des

prés d'aquesta constatació hem
observat el mapa d'Alpina, en la qual

hi hem trobat cartogra
fiada alguna cavitat.

Concretament, al peu
del Serrat Voltor hem
detectat una bòfia, nom

que en determinades
contrades del Prepirineu
designa allò que els

geomorfòlegs coneixen

per dolina, Una bòfia a

dolina és una de les for
mes de relleu caracte

rístiques dels terrenys
càrstics, i consisteix en

una concavitat que no té drenatge
cap a l'exterior. A partir d'aquesta
constatació, probablement, aquesta
bòfia donaria el nom a la serra per
l'analogia entre aquest tipus de cavi
tat i les sitges.

que més bé ens aclareix l'origen d'a

questa paraula és el Diccionari

Etimològic i Complementari de la

Llengua Catalana de Joan Coro
mines. Segons aquest filòleg, el nom

de lloc Ensija provindria del nom

amb la col'loboració del Centre de Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excursíenísme 27
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Taillón
(3.144 m),

per l'aresta nord-est

_1- _

Desnivell: De l'atac al cim, 350 m

Dificultat: PD ( r- Ir a la roca i

30" a la neu)
Època: Tot l'any. Cal que la neu esti

gui ben estabilitzada

Cartografia: Ordesa-Monte Perdido.
Esc. 1 :40. 000 Ed. Alpina. Gavarnie
- Néouvielle. Esc. 1: 25.000. IGN

Accés: Es pot fer per la vall de

Bujaruelo, pujant a peu fins al coll
de Bujaruelo a 2.270 m en dues
hores o bé per carretera pel vessant

francès, on a l'estiu es pot arribar

fins a 2.208m, a 20 min. de l'es
mentat coll.

Baumes d'Uja
La Garrotxa

-,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Horari: Per a tot el circuit, 4h 30
min sense comptar les parades.
Dificultat: Baixa.Atenció per
encertar la pujada a Talaixà

Època: Tot l'any. Especialment bonic
a la tardor.

Cartografia: Garrotxa Esc.1:40.000
Ed. Alpina

de

Tipus d'activitat: Alpinisme
Escalada.
Nom del lloc Agulla de Perramó

(2.530 m). Via lluch.
Comarca o zona: Benasc- UlU d'Estós
Material: Un joc de tascons o

friends i uns tres pitons per si

manca quelcom.
Desnivell: 250 m a la via.

Accés:A la carretera de Besalú a

Olot, entre Sant Jaume de llierca i

Castellfollit de la Roca, hem d' agafar
la comarcal GIP-5233 fins a

Sadernes. Continuem durant 2 Km.
de bona pista:fins al pont de Sant
Ullentí.

Agulla,
Perramo

(2.530 m).
Via Lluch

Dificultat: MD - ( Màx. VA-l)
Cartografia: Posets. Esc. 1:2!i.000

Ed. Alpina.
Accés: Per Benasc, aparcament a

l'entrada de la vall d'Estós. Poc

després de la cabana de Santa Ana

(1 h), trobarem un clar trencall a

l'esquerra amb un rètol indicant
l'ibó de l'Escarpinosa (30 min).



Descripció:És un dels cims emblemàtics

del Pirineu central. Una fàcil aresta ofereix

una línia d'ascensió molt estètica i de

panoràmiques espectaculars.
Del port de Bujaruelo prenem el camí cap
el refugi de Sarradets. Sobrepassada
l'àmplia cara nord, abandonem el camí

girant a la dreta cap al sud-oest i

endinsant-nos en la congesta tancada entre

l'aresta nord-est del Taillón, a la dreta, i el

pic Bazillac, a l'esquerra. A la dreta

guanyem un nervi rocós que porta de

forma evident a l'aresta nord-est.

Seguim l'aresta sense dificultats

remarcables, fins que la roca deixa pas a

un llom un xic redreçat i molt estètic, fins

a mitja temporada sovint cobert de neu.

Les perspectives a banda i banda de

Descripció: Aparcament a la cruïlla de les

pistes de Bassegoda i Sant Aniol (cadena).
Retrocedim fins al corriol que baixa al

pont de Sant Valentí i prenem el camí que

voreja el riu. En el punt on el camí,ja més

marcat, inicia una davallada, prenem la

bifurcació que puja a l'esquerra. Roures i

alzines ens acompanyaran fins a l'ampli Coll
de Talaixà, llogarret a recer de les runes del

seu santuari. Desproveït de bosc, és una bal

conada davant del Martanyà i Bassegoda, i

les valls que s'estenen als seus peus. Deixem

les marques del GR-1 que a la dreta baixa

cap a Sant Aniol pel Salt de la Núvia.

Damunt del santuari un sender s'enlaira pel
vessant de llevant i novament per l'alzinar

puja fins a una cruïlla en T molt marcada. A

l'esquerra, Camanegra; a la dreta, Uja. Amb

un pendent més suau arribem a un menut

Descripció: L'agulla de Perramó presenta
nombroses vies d'escalada que permeten
fruir d'una ferma jornada d'escalada enmig
del bellíssim entrorn paisatgístic de la cone

guda regió lacustre de Baticielles.
A la ribera nord del primer llac hi ha una

petita cabana. Del darrera en surt un sender

que s'enfila dret i recorre el vessant a mig
pendent per abocar alllac de Baticielles

(1 h). Unes fites indiquen el millor passatge
per creuar un promontori i assolir una boni
ca zona d'aiguamolls, al peu mateix de la
cara nord (30 min més). L'atac és evident.

La via segueix el marcat esperó central de la

cara nord. Arranca del marge esquerre del
seu peu, per un diedre monolític i ben fisu
rat. Al capdamunt, tombem a l' esquerra fins
a una petita plataforma (IV-V). R-1. Escalem
drets un ressalt vertical i aspre i, obliqua
ment, ens desplacem a l' esquerra fins a una
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l'aresta són excepcionals, sobretot cap a

l'esquerra, on destaquen el cercle de

Gavarnie i el poderós vessant occidental

del Marboré. El pendent disminueix

progressivament fins al cim, on els

panorames
S' eixamplen encara

més, cap a la vall

d'Ordesa i a ponent
cap al gran massís

del Vignemale.
Per baixar caldrà

seguir la traça a

l' est que és la via

normal del cim,
fins a l' espectacular
bretxa de Roland,
punt emblemàtic

promontori herbat envoltat de pins, el coll

Balmeta, el punt més alt de la sortida. Ara

el camí s'enfonsa cap al vessant obac, on

algunes clarianes en balcó fan obligades les

aturades per assaborir les espectaculars vis

tes damunt la fondalada de Sant AnioI. Les

Baumes d'Uja i la seva abundosa font posen
final a la travessia. Pocs metres més enllà, en

una marcada bifurcació agafem el decidit

camí que baixa cap a Sant AnioI. A uns 3/4

del seu final, en una bifurcació cal anar a

l'esquerra, al principi en lleugera pujada (és
l'itinerari més directe). SantAniol, al cor

de l'Alta Garrotxa, és un abandonat indret

posseïdor d'una rara bellesa. En uns minuts, I

rierol amunt arribaríem al formós Salt del
.

Brull. Des d'aquí, el camí acompanyarà el

riu en un capriciós dreta-esquerra i amb

una munió d'encisadors indrets, comple-

mínima lleixa (IV+,AO/A-1).Tascons a

friends petits, algun pitó. R-2. Acabem de

superar el ressalt (V, IV) fins a una zona aja
guda. R-3. Remuntem fàcilment (II) i esca

lem el ressalt següent fins a un relleix al peu
d'un sostret (IV, V). R-4. Travessem a la dreta

i amb l'ajut d'uns pitons creuem un aeri

esperó. R-S al capdamunt i a la dreta, dei

xant a l'esquerra un sector de roca blanqui
nosa i esrnícolada (Y,.IV i A-O). S'han acabat
les dificultats. Cal remuntar sempre directa
ment, sense passatges específics obligats, per
diedres i plaques ajupits i amb molt bona

roca, mitjançant tres llargs que duen a pocs
metres del cim (III, IV).
El descens es fa pel vessant sud-oest on es

munta un ràpel de 30 m en un pi. De la
terrassa d'arribada cal desgrimpar cap a a

�

dreta, oest, fins a una marcada bretxa (II).
Baixem la canal al sud i voltem l'agulla

del pirineisme. Baixem al nord al refugi de

Sarradets i traspassant el coll retrobem el

camí d'anada.

[ord! Lluch

�CH

ment ideal de la travessada superior.
Finalment, pel marge dret sortirem a una

àmplia pista que, amb un darrer pas a gual,
remunta lleugerament fins a la cadena de

l'aparcament.
[ordi Lluch
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QUATRO VIAJES A LOS ANDES
Edu G. Brocal

Edició del propi autor, 2002

159 pàgines en blanc i negre;fotografies centrals en coLor

A través d'aquestes pàgines, acompanyarem l'autor en quatre viatges dels diversos que ha fet

a indrets de Sudamèrica. És un llibre d'experiències humil que, a l'ombra dels grans clàs

sics, podria escriure tota persona amb traça literària que visqui intensament la muntanya i

hi faci les seves descobertes. Per això és un text proper, que flueix ràpidament i fa sentir

s'hi implicat. Un any abans, ja havia publicat amb el mateix format Un paseo por los

Pirineos per a recollir vivències i pensaments derivats de les seves realitzacions alpinísti
ques en aquesta serralada. Ara, la motivació pot ser similar, però combina l'activitat de

muntanya amb el propi viatge per uns països, la vida dels quals, a més, intenta aproximar
allector. Així, tant el podem llegir per somniar agradablement espais andins, com per a

tenir més ingredients a l'hora de preparar un nostre viatge. L'esperit aventurer d'aquest soci de la
UEC de Sants es reflecteix, no només en el contingut del text, sinó també en la forma d'autoedició; un bon resul

tat a partir del qual poder seguir ben engrescat,ja que té moltes altres propostes al tinter!

MarcJaneras Casanova

RUTES A 74 CAPELLES DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Antoni Ollé i Benaiges

Ed. La Butxaca de Muntanya) 5

La Butxaca de Muntanya) abril 2002
160xl05 mm) 223 pàgines en bin i color;fotografies i croquis

El passat 14 de juny l'autor i editors van presentar aquest llibre a la UEC de Gràcia amb una bona acollida
dels assistents. L'autor va acompanyar les explicacions amb una relació de diapositives resultat d'un treball
exhaustiu que recull totes les capelles de la comarca, exceptuant les esglésies parroquials, de les quals fàcil
ment es pot tenir referències. Hi trobem, doncs, construccions de totes les èpoques, des del romànic fins
a l'actualitat. Amb una estructura de fitxes, s'inclou per a cada indret una remarca inicial, una breu nota

històrica i la descripció de l'accés,ja pugui ser a peu o convingui fer-se amb cotxe. És el cinquè títol

d'aquesta jove editorial, que anteriorment s'havia fixat en la varietat d'unes passejades per Llívia i vol

tants, bones pedalades per l'Alta Cerdanya, tot de caminades per l' Alt Penedès i un recull de vies ferrades.

de motxilla
MJG.

peHícules, etc.), fitxes i galeries personals de fotos dels socis
amb comentaris de la seva obra exposada a la plana ...

.Brsœi&R-i1Iés un portal d'orientació generalista en tots
els àmbits de la fotografia que ofereix recursos diversos per

ampliar coneixements a buscar informació sobre fotografia.
Destacaríem el tauler d'anuncis, i a Top 10 News hi ha un

article amb trucs per fotografiar paisatges a la tardor.
El portal de l'editorial Desnivel, especialitzada en muntanya, té
un apartat específic dedicat a la fotografia
œœUtm'llHœsJ.�¡q.�i1imll_'amb consultori on line
sobre dubtes fotogràfics, ressenyes de llibres de foto de

muntanya, exposicions i galeria de fotos virtual, anàlisi

exhaustiva i consells referents a diversos temes i aspectes de
tècnica (filtres, peHícules, càmeres, ... ), fòrum amb preguntes
plantejades pels intemautes i més. D'altra banda, Barrabés

compta amb un fòrum bastant dinàmic de debat sobre

fOtografia de muntanya al Pirineu a l'adreça

amb consultes i respostes de tècnica, fons de pantalla
proporcionats pels internautes, ...

A les planes personals hi trobarem fotos per agafar enveja a

inspiració (segons com tinguem el dia), i sempre són
instructives. La plana personal del fotògraf Jordi Curtiella,
aœbig��Œ+Jiti1l�iti!iIm.sf) inclou molta informació útil
per als amants de la fotografia a l'aire lliure, així com un

recorregut fotogràfic per Kènia, Tanzània, Namíbia, Borneo i les
illes Seychelles.

Fotografia de muntanya, natura i viatges per Maria ëenyarroia

Pels volts de l'estiu, habitualment associat amb les vacances,
de vegades es té més temps per fer activitat muntanyenca a

«retratar el món», com diu el títol d'un bon llibre de fotografia
de muntanya i viatges del fotògraf Paca Roses a punt de ser

editat. Normalment, com més fotos fem més dubtes tenim, ens

agafen idees sobre altres possibles maneres de fer-ne que
voldríem provar, a bé quan les veiem ens preguntem com ho
hem fet exactament perquè ens hagin quedat tan bé, a si no,
com millorar-les. En qualsevol cas, a continuació trobareu

algunes adreces d'internet amb informació útil i contrastada
sobre fotografia per a muntanyencs en general, i alguna
d'específica per a oertes èpoques de l'any.
La website de l'Assooiació Espanyola de Fotògrafs de Natura,

••••• , ofereix una agenda de congressos,
conoursos, revistes, guia i ressenyes de les seves excursions,
galeria de fotos dels socis sobre fauna, flora o paisatge
presentades en format thumbnail (miniatures que en oIicar-hi a

sobre donen accés a la imatge completa ampliada), informació

general de l'entitat, codi ètic per a la fotografia de natura,
tarifes recomanades, el text íntegre de l'article del BOE la

legislació vigent a Espanya sobre propietat intel·lectual, tauler
d'anuncis, ...

El fòrum hispà de fotografia de natura••r;mmi!l!IiErt
inclou una galeria d'imatges dels seus socis agrupades per
temes (composlcló, denúncia, macro, mamífers, viatges ...),
enquesta, tauler d'anuncis'; articles de la seva revista digital,
consells sobre material (càmeres, escàners, flaixos, objectius,

excurslenísme 31
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Ronda Barceló 43 Mataró 93 757 34 88

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

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

10 Cintes exprés
+ 20 mosquetons 79,99 € Rapelador "8"

+ mosquetó seguro

Bastó telescòpic
de munyanya



Escola Tècnica
de Muntanya i Esquí

'7
I Escola Pia

Sarrià-Calassanç

l\. "'ONTCAU tel.934512658
.1V. carrer Urgell 120

LLIBRERIA 08011 BARCELoNA

Especialitzada en:

mapes d'arreu del món

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

llibres de viatge

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

Bút/leta de subscripció
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per l'import de 15 euros anuals.

Nom: Cognoms:

Adreça postal:

Població: Comarca:

Tel: Fax: Codi postal:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

Entitat Oficina D.e. Número de compte

Signatura:

Data: .........

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1 r. 20. - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47

E-mail: excursionisme_uec@yahoo.es



No volem gat per llebre
A Catalunya tenim les eines per viure el consum amb
totes les garanties. Ens donen seguretat i ajuden a resoldre
conflictes i a harmonitzar les relacions de consum.

Les nostres einesEls nostres drets
• La protecció de la salut i la seguretat
• La protecció dels interessos econòmics

• La informació i l'educació en matèria de consum

• La protecció jurídica i la reparació de danys
• La defensa de l'ambient i de la qualitat de vida

• Servei d'Inspecció de Disciplina de Mercat i Consum

• Junta Arbitral de Consum

• Ajuts per a organitzacions de consumidors i usuaris

.• Informació sobre etiquetatge, garanties, facturació,
publicitat enganyosa, reparació de béns
i irregularitats en la compravenda

Són eines per a tothom, com els drets i els deures,
i milloren la nostra qualitat de vida.

Moli: per �er
Moli: per viure '>----

11m
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Generalitat de Catalunya
www.gencat.net


