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Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.00Q 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.

COM ENV/AR ELS ART/CLES A L'EXCURS/ON/SME?

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

Correùpostal:
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Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 576 1 r 2a
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Correu electrònic:

AIE: excursionisme_uec@yahoo.es
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Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 93 454 32 47
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La muntanya pot ser escenari de moltes activitats que a la nostra

publicació englobem genèricament sota el nom d'excursionisme. El
ventall de possibilitats s'amplia si considerem les maneres de desen

volupar l'activitat triada: podem accedir a la muntanya amb esperit
d'atleta i primar així l'activitat física, o podem fer-ho amb esperit cien
tífic i trobar estímul en l'observació de l'entorn, o bé podem trobar el

que busquem en el gaudi dels sentits si hi anem amb esperit artístic.
Ara barregem-ho tot amb les dosis volgudes i tindrem un espectre
molt ampli del possible excursionista.

Déu ens guardi de triar cap d'aquestes formes com la millor, la més
correcta o la més pura. La bondat de la nostra activitat correspon a

una altra dimensió: qualsevol forma d'excursionisme ha de trobar el
seu espai als nostres centres si es fa amb respecte -pel patrimoni
natural, cultural, històric i per les persones- i amb responsabilitat.

A Torelló s'ha parlat enguany de la massificació que larriba als cims
més alts. Tomaz Humar va parlar molt de' «l'esperit de la muntanya».
Un esperit que, diu, cal respectar. I proposa manifestar aquest respec
te amb la declaració de muntanyes sagrades, que es conservarien ver

ges, sense I'emprempta de cap bota sobre el seu cim. Sembla que
l'eslovè, com nosaltres, valora l'activitat pel respecte i la responsabili
tat amb què es duu a terme. El que ens crida l'atenció és el nom

emprat-esperit de la muntanya» -d'altra banda, gairebé calcat del títol
de l'exposició que ara fa un any, amb motiu de l'Any Internacional de
les Muntanyes tot just s'ha acabat, s'intalOlava al Palau Robert de
Barcelona: «L'ànima de la muntanya».

I és que hem observat que quan es parla d'esperit -o d'ànima- de la

muntanya, en realitat de qui es parla és de l'home: de la seva percep
ció de la muntanya, ja sigui a través del treball, de l'esport, de la cièn
cia, de l'art o de la fe. De percepcions n'hi �a tantes com de persones
i difícilment ens posariem d'acord en quina és la correcta. El que cal
conservar i fomentar és el respecte i la responsabilitat de l'excursionis
ta per tal que cadascú pugui gaudir de la muntanya que vol amb l'es

perit que vulgui. I que pugui ser així durant generacions. Esperem que
a casa nostra representi un pas en aquest sentit la creació de la figura
de les Escoles Reconegudes.
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Opinió
Fa dies que hi penso i, la veritat, ho

haig de dir, i més avui que en fullejar
la revista Excursionisme, he trobat

l'article d'en Jaume Ramon amb el

títol "Òscar Ferrer i Pla, en la historia

i el record". M'ha semblat encerta

díssima la iniciativa d'aquest veterà

company. Ha d'ésser així si, tal com

diu el títol, volem mantenir la història

i el record. On la trobaríem, la histò

ria de la UEC sinó a les mateixes

planes del nostre butlletí?

Amb pocs dies de diferència de

I'Òscar, vamorir Francesc Martínez

i Massó, antic associat i president
de la UEC, amb una llarguíssima
trajectòria humana i un bagatge
propi que li serví per exercir càrrecs

de gran responsabilitat. Fou un

home del seu temps, exercí de pre
sident de la FCM durant moltíssims

anys i darrerament s'integrà plena
ment a les qüestions d'entitat de la

UEC, la seva última dedicació.

Tothom ho sap això. No fa pas

gaire, malgrat la seva avançadíssi
ma edat, encara maldava arreu per
tal d'aconseguir sucoses quantitats
econòmiques per a la remodelació

dels nostres refugis.
Per això i per moltíssimes coses

més, m'estranya que, passats uns

mesos de la seva defunció, no surti

cap article a la nostra revista que
faci esment d'aquest recordat com

pany que tants anys dedicà a ges
tionar i promoure l'excursionisme

català en tots els àmbits i en tots

els vessants selectius.

Darrerament he rebut una notificació

en la quai l'ABE de la UEC de

Barcelona convoca per a l'octubre

del 2003 les X Jornades de Literatura

Excursionista sota el títol de "Martínez

Massó i el seu temps". No caldria dir

FEEC, li ha permès obtenir un patri
moni del qual pot gaudir tothom,
des dels refugis fins al rnanteniment

dels senders rnarcats, i les vies

d'escalada, passant pel centre

docent rnés important de l'excursio

nisme català, I'ECAM; la revista

Vèrtex; la pagina web de la FEEC;
les diferents competicions i activi

tats dels diferents comitès, i fins i tot

la representació del nostre país,
-recordem la selecció catalana de

Curses de Muntanya, que ha guan

yat el Campionat del Món 2002-.

Tot això no només gràcies a les

aportacions econòmiques dels inte

grats de la FEEC, sinó tarnbé grà
cies a la rellevància d'aquesta unió,

que aglutina esponsoritzacions,
subvencions, donacions i, fins i tot,
si cal, capacitat d'endeutament per
finançar-ho. Tot aquest patrimoni
ens facilita la practica de les nostres

disciplines esportives a tots els

nivells. Per tant veure la llicència

esportiva de la FEEC com un tràrnit

administratiu i econòmic és no

entendre el món excursionista cata

là o viure d'esquena a una realitat

associativa que històricament ha

caracteritzat a la nostra nació.

D'altra banda, treure's la llicència

esportiva de la FEEC evidentment

no evita accidents, però si que és

un acte de responsabilitat social i

de seny, ja que no només es pot
gaudir dels avantatges que s'oferei
xen al posseïdor de la llicència

-que, per cert, en comparació a

altres esports són imrnenses-, sinó

que a més confereix el reconeixe

ment social i legal d'esportista.

• •

ursionista

Fermí Marco i Pérez. UEC de Sants

Vocal de la lunta Directiva de la FEEC

que aquesta convocatòria denota la

personalitat sense reserves de la per

sona escollida. És per a nosaltres una

bona i magnífica notícia, però men

trestant no arriben el 2003 i les jorna
des, en les quals s'augura d'antuvi

una intensa participació d'acord amb

el personatge, ¿no és possible que

algú ens brindi un article per a inclou

re'l a Excursionisme i així és podria
apaivagar aquest recel d'oblit d'un

home la feina, l'esforç i la voluntat del

qual són mereixedor de fer-lo aparéi
xer a la nostra revista? Crec, i ho dic

sincerament, que Martínez Massó és

mereix molt més que una nota necro

lògica.

Àn,el pejó i Edo. UEC de GJàcia

Que significa estar federat?

Desprès de llegir a la bústia de

l'Excursionisme núm. 311 l'escrit

d'un lector, m'adono que encara hi

ha gent que no sap què significa
estar federat. En primer lloc, la nos
tra federació, la FEEC, és una fede
ració esportiva atípica, diferent en el

seu concepte a les d'altres esports,
ja que és una federació d'entitats, i

el fet de que una persona sigui soci
d'una entitat adherida a la federació

ja li dona el status de federat -article

25 dels Estatuts de la FEEC. Però

aquesta, com a federació esportiva,
s'ha de sotmetre a les lleis de l'es

port i ha de vincular cada esportista
a una llicència esportiva, evident

ment voluntària, però alhora indis

pensable, que li permeti desenvolu

par l'activitat esportiva i, fins i tot,

competir en proves d'aquestes dis

ciplines.
En segon lloc, al llarg dels anys, la

unió de les entitats -o sigui dels

federats- que constitueixen la

Fe d'errades del número anterior
• Pàg. 8 - El títol de de la fotografia de Xavi Sánchez Carrasco premiada en el concurs de fotografia no és
«Pedrots en un mar de roca", sinó «Perduts en un mar de roca».

• Pàg. 10-12 - La planta de l'església de Sant Jaume que acompanya l'article "AI voltant de Frontanya" fou
cedida per la direcció general de Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat.

• Pago 18 i 19 - Els peus de foto «El prefil escarpat de Penyagolosa" i «Tossal de Fraga» estan intercambiats.
__________________________________________________________________________--JexeursLon5flle 3
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Els camins

AI massís del Port hi ha diverses

muntanyes emblemàtiques de

característiques que els confereixen
un atractiu especial. Podríem citar
les Roques de Benet, la

Penyagalera, el tossal d'Orta o

muntanya de Santa Bàrbara, la

mola Castellona, el Castell de

l'Airosa ... De totes elles, la Penya
galera és potser una de les menys
conegudes.
La Penyagalera és una imponent i

majestuosa mola allargassada de

conglomerats, situada a la comarca

aragonesa del Matarranya. Està

limitada al nord pel coll d'en Seuma
i l'antic camí que unia les pobla
clons de Beseit i Arnes, avui pista
forestal. AI sud hi trobem el serrall
de les Clapisses, que connecta

amb la nostra muntanya pel coll de

4 excursionisme
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Pelele. A l'est, pel riu Algars, que fa
de divisòria entre Catalunya i Aragó
i per on passa la pista que porta al
toll del Vidre i al mas de Pau. Per
l'oest trobem el riu Ulldemó i la pista
de la Pesquera.
La muntanya té dos cims princi

pals: el sud, de 1.029 m, i el nord,
de 1.012 m, que es corresponen
amb els referents cardinals de la

gran cinglera i que li donen un

característic aspecte-de vaixell quan
mirem la muntanya des del nord,
est o oest. Segurament és aquesta
forma de vaixell l'origen del mot

Penya-Galera.
Les principals característiques

d'aquesta muntanya són l'aHiament
i l'aspecte d'inaccessibilitat. Envol

tada de cingleres per totes bandes,
en alguns casos solcades per pro-

Per Jordi Bustos ëernús

fundes canals cobertes d'esponero
sa vegetació, fa la sensació que no

hi ha cap via d'accés. Però sí que hi

ha camins, - tots ells força utilitzats

temps enrere, quan els masos del

Port estaven habitats, es conreaven
les terres i els abundants ramats hi

pasturaven.
La part superior de la Penyagalera

està formada per barrancades,
lloms i carenes pedregoses, amb

algunes clapes de bosc de negrals i

majoritàriament vegetació arbustiva
amb predominí del ginebró,' el
garric, el romaní i el boix. Es fa difícil

pensar que aquests indrets hagues
sin pogut ser, molts anys enrere,

conreus de blat, i que a la part
superior de la mola s'hi arribessin a

comptabilitzar fins a set eres per
batre. Fins a la dècada 1920-30,



quan aquests conreus van comen

çar a ser abandonats, era normal el

trànsit de persones i cavalleries pels
diferents camins d'accés a la mun

tanya. També els ramats d'ovelles i

cabres hi pujaven a pasturar sovint,
i per facilitar-los el camí s'havien

obert passos artificialment per mitjà
de barrinades en alguns punts de

difícil accés.

Els darrers bancals dalt de la

Penyagalera es van deixar ermar a

la dècada dels 60 i estaven situats a

les rodalies del pouet i el mas de

Bias, situat molt a prop del punt cul
minant de la muntanya i del qual en
resten jan sols algunes parets.
Com a anècdota curiosa, els que

coneixen la zona expliquen que a

l'any 1934 es va formar un tornado

que va assolar la zona del coll d'en

Seuma, d'on va arrencar una olivera

i la va traslladar fins dalt de la

Penyagalera. O sigui, que el tronc

de la olivera va guanyar prop de

400 metres de desnivell!

Camins i pujadors

Els camins més importants d'ac

cés a la muntanya, els més fàcils i

fressats actualment, són el pujador
del toll de Pablet o del Solà de

l'Estès (des del el riu Ulldemó) i el

camí de la Molesa de Tario i el coll

de Pelele (des del riu Algars).
A part, hi ha altres camins menys

utilitzats, més difícils i en alguns
casos gairebé perduts, com el puja
dor del Roure (des del barranc de na

Graus), el camí del corral de Pelaio i

la cova Cacha (variant de connexió

entre el pujador del toll de Pablet i el

pujador del Roure), el pujador del

Xurradó del Ferrer Brut (des del coll
d'en Seuma); un contrafort del ves

sant nord, a l'esquerra orogràfica del

barranc del Ferrer Brut.

El pujador del toll de Pablet

o del Solà de l'Estès

Per aproximar-nos a l'inici del

camí cal seguir la pista de

l'Ulldemó. Sortim de la part alta de

Beseit, al costat de les escoles

(posem el comptador a zero) i aga
fem el costerut carrer de la

Pesquera (indicadors). Tot just quan

deixem les darreres cases del poble
i hem guanyat una mica d'alçada, el
carrer es transforma en una pista
asfaltada que es fa més planera i va

flanquejant la muntanya del Calvari

amb una bona panoràmica sobre

els horts de la ribera de l'Ulldemó.

Als 0,7 Km trobem una cruïlla on cal

deixar la pista de l'esquerra, que
ens portaria cap al cementiri

creuant el riu fins a l'antic camí de

Beseit a Arnes pel Coll d'en Seuma.

Més endavant passem pel costat
d'una granja i a partir del Km 2 la

pista fa un gir a la dreta, tot entrant
a la vall de l'Ulldemó, flanquejada a

l'esquerra per la magnífica mola

rocosa de la Penyagalera. Anem

perdent alçada tot apropant-nos al

riu i aviat veiem el primer toll de la

Pesquera, nom amb què es coneix

tot aquest sector del riu Ulldemó,
farcit de tolls que fan les delícies

dels banyistes a l'estiu. Als 3,2 Km

trobem un petit eixamplament de la

pista, on deixarem el vehicle.

Descripció del camí: Baixem per
un sender evident en direcció al riu.

Abans d'arribar-hi trobarem algun
senyal groc. Als 2' creuem el riu
entre les dues badines del toll de

Pablet i girem a l'esquerra durant
uns metres fins a l'alçada de la

badina de més avall, on

trobarem un sender molt

ben marcat que s'enfila

direcció est. El camí està

senyalitzat amb marques
de pintura groga, així,
doncs, no tindreu cap

problema per seguir-lo.
Pugem una mica i seguim
per dalt d'un petit contra
fort, amb el riu a la nostra
dreta i un petit barranc a

l'esquerra. Anem en

direcció a la gran mola
rocosa de Penyagalera,
que veiem enfront nostre.
A partir del minut 8, el

sender gira a l'esquerra i

comença una

forta pujada amb
giragonses.
Anem pujant en

direcció a un

gran contrafort

que es desprèn
de la massa

principal de la Penyagalera. El camí,
molt pedregós i ple de còdols, fa

contínues giragonses per tal de

superar els obstacles rocosos. Als

22' arribem a la carena d'aquest
contrafort. Canviem de vessant i

seguim pujant. Als 26' arribem al

collet Redó, amb una ferma panorà
mica sobre la vall de l'Ulldemó i els

abruptes vessants rocosos de

Penyagalera, solcats per profundes
canals. L'estret tram final del sender

rocós que arriba al collet Redó sem

bla que era temut per la gent que hi

pujava amb cavalleries, per la possi
bilitat de relliscar i caure barranc

avall. A partir d'aquí seguim enda

vant per l'evident sender que puja
en direcció a les cingleres. AI temps
de 32' trobem una cruïlla poc visible

però marcada amb algunes fites.

Deixem el sender de l'esquerra
(imperceptible al principi, però visi

ble més endavant) que us portaria
als ametllers i al corral de Pelaio i

continuem pel sender senyalitzat.
Encara farem algunes giragonses
més per terreny rocós i també tro

barem alguns esglaons tallats a la

roca i restes de l'antic empedrat,
que ens recorden la importància
d'aquest camí en altres èpoques.
Als 36' serem pràcticament al peu

excursionisme 5
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de la cinglera. El camí gira totalment
a la dreta per sota de les parets,
flanquejant per sobre d'un impres
sionant barranc. Tot aquest sector
s'anomena Solà de l'Estès. Creuem
una ombrívola canal plena de blocs
i continuem flanquejant fins a arribar

a una àmplia balconada rocosa,

amb molt bona panoràmica sobre la

vall de l'Ulldemó. Continuem pel
sender flanquejant cap a la dreta i

una mica més endavant pugem en

direcció a una canal arbrada bas

tant evident i que és l'únic pas facti

ble per arribar a la carena.

Als 45' el camí es fica dins
de la canal i anem pujant
per a terreny molt pedre
gós, entre alzines, pins i

sabines. Als 48' som al

capdamunt de la canal i els

senyals ens fan girar a l'es
querra. Una mica més
endavant creuem a l'altra
banda del petit barranc

que estem seguint i contí
nuem amunt sense deixar

els senyals grocs. Als 54'

som dalt d'una carena secundària.

A la dreta, a l'altre costat d'un pro
fund barranc, es veu el cim cònic

amb vèrtex geodèsic on es troba el

punt culminant de la Penyagalera.
Anem seguint la carena, en direcció
N. Als 56' arribem al punt d'unió de

la carena secundària que seguíem
amb la carena principal. Davant

nostre, en direcció NO, podem
veure Vall-de-roures. Ara el camí

gira a la dreta, direcció NE, tot

seguint el fil de la carena principal. A
la 1 h 03' arribem a un collet.

Remuntem un petit pendent rocós,
seguim el fil de la carena uns metres

i comencem a baixar entre bosc, en
direcció al proper collet. A l'esque
rra podem. veure la impressionant
proa rocosa del cim nord de la

Penyagalera, que cau verticalment
sobre la vall tot marcant l'extrem N

del massís. El camí no està gens
marcat i els senyals es perden, per
tant hem de procurar no apartar-

bar a un indret tan inhòspit! El cim

sud ja és molt proper, tot just
davant nostre en direcció SE. Anem

pujant per terreny evident en direc

ció a la carena. A la 1 h 22' arribem

a la carena, on ens trobem amb el

sender que puja des de la vall de

l'Algars, marcat amb pintura verme
lla. Girem a l'esquerra. Per fi, al

temps de 1 h 23', arribem al cim

sud de Penyagalera (1 .029 m), on hi

ha un vèrtex geodèsic. Des d'a

quest privilegiat mirador podem
gaudir d'una gran panoràmica del

Port, destacant, d'esquerra a dreta i

fent un cercle imaginari, el tossal

d'Orta o muntanya de Santa

Bàrbara, el tossal d'en Grilló, les

Roques de Benet, la Gronsa, la

Ballestera i just per sota nostre l'im

pressionant conjunt de plecs que
formen els cims del Molló, la

Clapissa i Punta de la Bandera. A

continuació la vall de l'Algars, la

Miranda, l'extensa mola de Catí, el

barranc de la Paridora, la mola de

Lino, la vall de l'Ulldemó, el tossal

de l'Hereu, la Picosa i la Caixa.

Disseminats per les planes de la

Terra Alta i el Matarranya podem
veure també molts pobles: Horta de

Sant Joan, Arnes, Queretes, Vali

de-roures, La Freixneda, Calaseit,
Lledó ...

Des del cim sud de la

Penyagalera es pot arribar

fàcilment al cim nord

segJint la carena. No hi ha
sender però tampoc troba
reu cap dificultat, ja que es

tracta de terreny obert i

pedregós sense cap dificul
tad d'orientació. Calculeu

per arribar-hi un temps de

30'. La panoràmica del cim

nord és també irnpressio
nant: no us en penedireu!
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nos del fil de la carena. A la 1 h 12'

trobem un petit replà i al seu extrem

hi ha el pouet de Bias mig amagat
entre joncs. Girem a l'esquerra, tot
contornejant un petit turó. Passem
entre antics camps de conreu, els
darrers bancals que es van conrear

al massís, i a la 1 h 17' arribem a les

restes del maset de Bias. Es fa difí
cil pensar en les raons que movien

als antics habitants del Port per arri-

El camí de la Molesa de Tario i el

coll de Pelele (des del riu Algars)

Per aproximar-nos a l'inici del

\ camí anirem per la pista del toll de

Vidre i el mas de Pau, que segueix
el curs del riu Algars. Entrem a

Arnes des de la carretera de Tortosa
a Vall-de-roures per la cruûla situada
al costat del pont sobre el riu

Algars, on hi ha el límit territorial



entre Aragó i Catalunya. Arribats a

les primeres cases del poble, aga
fem una pista asfaltada que surt a la

dreta, on hi ha un cartell indicador

del toll del Vidre. Posem el compta
dor a zero en aquest punt.
Després de deixar a l'esquerra

una derivació asfaltada, als 0,7 Km

deixem una altra derivació a l'es

querra i la font del barranquet de la

Maria, molt ben arranjada. Es tracta
de seguir la pista principal, deixant
totes les derivacions que trobarem a

banda i banda. AI Km 3,6 arribem a

la cruïlla del mas de la Creu. Girem

a la dreta i comencem a baixar tot

seguint els indicadors al mas de

Pau. !' partir d'ara l'asfalt desapa
reix, però encara trobarem un tram

encimentat al lloc de més pendent.
AI fons ja podem veure la gran mola

rocosa de la Penyagalera. A la nos

tra esquerra s'aixeca el monòlit

rocós anomenat lo Molló, i lo Blau,

gran cinglera de conglomerat on s'i

nicia la serra Ballestera.
AI Km 4,8 deixem una pista a l'es

querra, al riuet de les Valls i més

endavant, al Km 5, Î , arribem a una

cruïlla senyalitzada on cal deixar la

pista de la dreta, que és l'antic camí

d'Arnes a Beseit pel coll d' en

Seuma (pista no recomanable per
als turismes). AI Km 6,7 surt un

trencall a 'Ia dreta que baixa a un

petit mas molt ben arranjat, per
damunt mateix del toll del Vidre i la

seva font. Continuem pista enda

vant, seguint el curs del riu Algars,
encaixonat entre les muralles de la

Clapissa a l'esquerra i la Penya
galera a la dreta. Als 7, Î Km creuem

el riu i continuem per l'altra vorera.

Als 7,5 arribem a una cruïlla, on

s'inicia una pista secundària que

puja a la dreta. Aquest és el punt on

comença el nostre camí i caldrà que
\

deixem el vehicle una mica més

endavant, aprofitant un petit replà a

la dreta abans que la pista torni a

creuar el riu.

Descripció del cemi: Seguirem per
la pista secundària que surt a la

dreta marcada amb senyals ver

mells. Als 6' veiem a l'esquerra el

mas de la Cova. Ens anem apro

pant al barranc obert entre la

Penyagalera i el serrall de les

Clapisses, per on puja el nostre iti

nerari, conegut amb el nom de la

Molesa de Tario, i que molts anys
enrere estava pràcticament tot con
reat, des del mas de la Cova fins al

coll de Pelele. Ara sols resten els

bancals abandonats i colonitzats

pel bosc com a mut testimoni de la

feina quotidiana dels antics habi

tants del Port.

Als g' la pista arriba al fons del

barranc i segueix el seu curs. Als

Î 3', després d'una bona pujada
arribem a un replà, on acaba la

pista i es transforma en un sender,
que segueix barranc amunt per un

bosc esclarissat de pi blanc i alzi

nes. Seguim a partir d'ara per

aquest camí, en direcció SO 250°.

Les marques vermelles ens indi

quen en tot moment la direcció

correcta. Als Î 5' passem a l'altre

costat del torrent i arribem a una

clariana amb una bassa i antics

bancals coberts d'herba i joncs. Cal
no perdre els senyals, que seguei
xen bosc amunt. El camí es decan

ta una mica a l'esquerra i puja fort

entre bosc. El barranc de la Molesa
de Tario va quedant a la dreta i per

sota nostre. Als 20' deixem unes

runes a la dreta. El camí segueix
pujant en direcció al coll de Pelele,
que fa d'unió entre Penyagalera i el

serrall de les Clapisses. Als 34' arri

bem a uns antics bancals, ja molt

prop del coll. Els remuntem i als 37'

arribem al coll de Pelele, on es tro

ben vestigis d'una edificació. El

nom d'aquest coll prové d'un antic

propietari de terres a la Penya
galera, conegut com el «tío Pelele».

A partir d'ara cal vigilar de no per

dre els senyals, ja que el camí està

completament perdut. Anem bai

xant per l'altre vessant del coll. Als

40' arribem al fons d'un barranc. El

creuem i seguim per un camí ple de

còdols que puja a la dreta per un

barranc lateral. Als 42' ens decan

tem a la dreta deixant el fons d'a

quest barranc per un pendent rocós

llis amb còdols. L'itinerari que

seguim supera una sèrie de feixes

rocoses, deixant el barranc lateral a

l'esquerra. Als 47' superem un

esglaó rocós ja gairebé dalt de la

carena. Fixem-nos bé amb aquest
punt per després trobar-lo sense

problemes a la baixada.

Seguim per un sender molt estret

entre matolls. A la nostra esquerra

queda la carena i el camí flanqueja
en direcció NE. Als 53' creuem una

tartera plana i ja podem veure el cim

sud davant nostre, molt proper. Als
55' som a la carena. Seguim en

direcció NE 50° en direcció al cim.

En aquest darrer tram segurament
perdreu els senyals, així doncs, cal
drà pujar rectes amunt sense camí.

Finalment, al cap de Î h arribem al

cim sud de la Penyagalera.

El camí del corral

de Pelaio i la Cova cacha

Aquest camí és en realitat una

variant que connecta el camí clàssic

del pujador del toll de Pablet amb el

excursíenísrne 7
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més difícil i poc conegut del pujador
del Roure. Caldrà seguir les indica

cions del pujador del toll de Pablet

fins arribar a la cruïlla del temps 32'.

Aquí deixem a la dreta el sender

principal i continuem a l'esquerra
per un sender molt poc visible, però
que una mica més endavant ja és de
bon seguir.
Anirem flanquejant en direcció a

una profunda canal que solca la

muntanya de dalt a baix. Després de

passar sota unes parets vermelloses,
al temps 39' creuem la canal, cober
ta d'espessa vegetació, i continuem

per l'altre costat tot flanquejant. Als
42', després de passar per una pri
mera bauma, arribem al corral de

Pelaio, antiga bauma obrada amb

dues dependències separades, una
per als pastors i l'altra, més gran, per
als ramats. Encara es conserven les

portes, i els sostres estan totalment

ennegrits pel fum de les fogueres.
Davant mateix de la bauma podem
veure un bancal d'ametllers abando
nat: són els ametllers de Pelaio, total
ment envoltats per la vegetació i les

cingleres i situats realment en un lloc

inversemblant.

A partir d'ara la cosa es complica
perquè el sender desapareix total

ment. Així, doncs, ens dirigirem a

l'extrem de la cinglera que domina el

corral fins que trobem un punt de
fàcil accés. Enfilem recte amunt, tot

superant petits esglaons rocosos i

algun trams de tartera, en direcció a

la cinglera superior. És aproximada
ment en aquest punt on el nostre iti

nerari connecta amb el del pujador
del Roure, que ve de la part inferior
del barranc de na Graus. Als 52'

som al peu de la cinglera i girem a

l'esquerra, tot donant la volta per la

seva cantonada i entrant al vessant

nord. Als 54' trobem la cova Cacha,
gran bauma amb el sostre molt baix

orientada al nord i amb bona pano
ràmica cap a la plana del Mata

rranya, amb Vall-de-roures en primer
terme. Caldrà ajupir-nos una mica

per continuar endavant. AI final de la

bauma comença un sender que va

flanquejant per un seguit de feixes

rocoses amb trams de bosc, on tro
bareu alguns passos estrets i aeris.

Passarem per sota d'alguns nius de

voltor que segurament veurem molt

de prop i us anirem situant per

-::J_¡ Punta�/ C- deCarrascal

damunt del barranc de na Graus. A
la 1 h 6' arribarem a un replà rocós

marcat amb fites, amb una bona

panoràmica cap al barranc de na

Graus. A partir d'ara el sender torna

a desaparèixer. Cal seguir flanque
jant per terreny fàcil, sense perdre
alçada i amb el fons del barranc de
na Graus a la nostra esquerra. Més

endavant arribarempràcticament al
llit del barranc i haurem de girar a la

dreta, recte amunt, fins arribar a la
carena principal de la Penyaqalera.
A la 1 h20' arribarem a la carena, on

trobareu el camí principal senyalitzat
amb pintura groga. Si el seguiu cap
a l'esquerra anireu a parar al pouet
de Bias i al cim Sud. Si el seguim
cap a la dreta arribarem a la canal
de baixada i a la cruüa d'on hem
sortit al principi, en uns 20'.

Malgrat els inconvenients i la inco
moditat que suposen els trams
sense sender, aquest itinerari és, de
tots tres, el que us recomano espe
cialment, si teniu una certa expe
riència en terrenys difícils i posseiu
un bon sentit de l'orientació .•

Jordi Bustos Bernús
és autor de la guia

-ttinereris pels Ports de Beseit"

N
(

NOTA:Agraeixo la inestimable col-laboració del Sr.JuanJosé Latorre, de Beseit, gran coneixedor del Port i les històries de la seva gent. Les seves apor
tacions sobre situació de llocs, història i toponímia han estat molt importants.També agraeixo a Javi Moragrega, de l' empresa de serveis turístics Senda,
les seves informacions sobre alguns camins de Penyagalera. I finalment, a Kildo Carreté, la informació sobre el pujador del contrafort del vessant nord.
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Turisme Rural

Energies alternatives

Vidres laminats de seguretat

Gravats I bisellats

Vitrais f decoraclé

Vidres a'lllants amb cambra

I
SIIGI

CASTELLÀ
I I

VIDIIS I MIRALLS
L..J

Tancament securít

Murals de miralls

Claraboies

A mig camí del tur6 de Tagamanent
Masia fortificada - segle xv

Dintre el Parc Natural del Montseny
• A 45' de Barœlona- dírecd6 Víc per la C-17

·Reservi's:Te!fG6/ 263172- 661 263169

cooplard/a@yahoo.es

La nova botiga de muntanya del Baix
Llobregat... t'equipem en:

•

Plaça Enric Prat de la Riba 9,
Cornellà 08940 Barcelona
(aprop estació Metro, Renie de Cornellà; MrS - L52, L75, LB2, LBS, 95)
Telf. 93.377.68. J 9



Creació
de la figura de les

��

per Francesc Mitjallila
La transmissió de coneixements i tècniques en

els esports de muntanya va ser durant molts anys una

transmissió personal de continguts més a menys

heterogenis. Lexpert ensenyava als seus amics a dei

xebles allò que ell coneixia a que havia descobert.

La creació de l'Escala Catalana d'Alta Muntanya
(ECAM) l'any 1978 va facilitar l'agrupació d'experts i

tècnics que van començar a planificar els cursos de

formació en les diferents especialitats. Això va signifi
car el primer pas cap a una estandardització dels con

tinguts de formació.

La demanda social de cursos per a la formació

d'esportistes ha anat augmentant en els darrers anys
i proporcionalment també s'ha incrementat l'oferta de

les entitats excursionistes, les empreses d'aventura, i

altres col-lectius que fan cursos i activitats relaciona

des amb l'ensenyament dels esports de muntanya.
Cada col-lectiu segueix el seu mètode, quan aquest
existeix, i els seus criteris a l'hora d'avaluar, si és que
hi ha avaluació.

Davant d'aquesta situació, d'una banda la FEEC,
com a referent social que és dels esports de muntan

ya i conscient que la formació de qui va a la muntanya
és la millor prevenció dels accidents, i de l'altra

I'ECAM, amb el bagatge de tots aquests anys de fun

cionament, proposen ara la creació de la figura de les

Escoles Reconegudes, amb l'objectiu de servir millor
a les entitats i a la societat en general.
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Aquestes escales, disperses per tot el país, han
de tenir com a funció bàsica la formació d'esportistes
en tots els àmbits de la muntanya, una formació que
serà estandarditzada per a totes les Escoles Reco

negudes. Això vol dir que se seguiran els mateixos cri

teris per a cada nivell i cada especialitat esportiva
sigui quin sigui el centre que la porti a terme. Aquesta
unificació de la formació comporta:

• Unificar criteris de nivells: l'estructuració de l'apre
nentatge per nivells és quelcom totalment normal

en l'ensenyament acadèmic. En l'àmbit de l'ensen

yament esportiu, és utilitzat tot sovint com a defini

tori de coneixements. En aquesta línia, I'ECAM crea

l'anomenat Carnet de Seguiment Esportiu, que ser

veix al seu titular per acreditar els nivells superats.
• Creació d'uns estàndards pel que fa al conjunt d'ob
jectius i continguts de cada nivell, és a dir, allò que
cal ensenyar als alumnes per tal d'assolir un nivell

determinat. I
• Unificar els criteris d'especialitats, entenent-les com
una agrupació d'objectius i continguts per a la pràc
tica esportiva: alpinisme, engorjats, escalada en

roca, esquí de muntanya i excursionisme. L.:es

calada en glaç estaria dins de l'alpinisme, i l'escala

da esportiva estaria dins de l'escalada en roca.

• Unificar criteris d'avaluació: qualsevol sistema d'en

senyament disposa d'un sistema d'avaluació rigo
rós dels coneixements i nivells d'habilitat adquirits,
no hem d'oblidar que a la muntanya hi ha un factor

de rise en la pràctica esportiva.

Entenem que els documents tècnics que donen

suport al projecte són oberts. Serà a partir d'aquesta
unificació de I'e�senyament i de l'intercanvi d'expe
riències entre les. diferents Escoles Reconegudes i els

seus tècnics allò que convertirà aquests documents

tècnics. en documents de treball dinàmics i en cons

tant revisió, la qual cosa afavorirà una major qualitat
de la formació .•

Francesc Mitjavila és coordinador

de les Escoles Reconegudes



El
de

per Jaume de Ramon i Vidal

En terres d'Osona trobem la comarca natural del

Collsacabra, formada per tres municipis: l'Esquirol
(segle XV), amb els agregats de Cantonigrós, Sant
Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera; la vila de

Rupit, sobre les roques d'una cinglera amb edifica

clons del segle XVI, i Tavertet, amb una església
romànica del segle XI dedicada a Sant Cristòfol sobre
el relleu abrupte que separa les Guilleries del

Cabrerès, marc de l'escenari que ha esperonat els
Amics dels Cingles de Collsacabra a celebrar la pri
mera Fira del Llibre de Muntanya.

Els dies 5 i 6 d'octubre s'aplegaren a Tavertet les

principals editorials de tot l'Estat, així com nombroses

entitats excursionistes encapçalades per la Federació
Catalana d'Entitats Excursionistes (FEEC) per cele

brar la fira. A més dels estands expositors d'editorials,
llibreries i entitats, es feren conferències i taules rodo
nes amb la participació d'editors, alpinistes, periodis
tes esportius i estudiosos de la muntanya.
Lesdeveniment fou un gran èxit de participació de

públic, més de quatre mil persones, segons els orga
nitzadors.

Durant dos dies es parlà de temes molt diversos:
de la problemàtica de l'edició del llibre de muntanya,
de Jacint Verdaguer, d'Artur Osona i Juli Serra i les
seves visions de les Guilleries i el Collsacabra, de la

muntanya i la comunicació, del medi ambient i l'activi

tat turística com acció sostenible, de la diversitat de la

cuina de muntanya a Catalunya, de la muntanya i els

valors cívics, etcètera.

Entre les moltes conclusions que es tragueren de

la producció del llibre de muntanya destacarem les

següents:
- Catalunya ha perdut pes editorial davant de
Madrid.

- El llibre de muntanya en altres zones de l'Estat
està més valorat i en alguns llocs molt subven

cionat.
.,: La competència esdevé molt difícil davant de l'e
dició en castellà.

- No obstant, s'ha de valorar com un èxit l'enorme
volum de publicacions muntanyenques catala

nes, malgrat el reduït grup de lectors, fet que
s'explica per la sensibilitat tradicional del lector
excursionista per la cultura pròpia, cosa que fa

que les editorials foranes editin també en català.
- Tot i així, si la primera edició és només en caste

llà i el lector no pot escollir, poc èxit té l'edició

catalana posterior, el jovent ha perdut molta de la

tossuda sensibilitat nacionalista.
- Molts autors es decideixen pel castellà ja que
creuen que així tenen més difusió.

- Els editors consideren que hi ha un excés de

guies tot i que creuen que encara queden con

trades per descriure.
- També pensen que l'assaig i el relat literari han

incrementat la presència en col-leccions tot i el
rise econòmic que representa davant d'una millor

facilitat de comercialització de les guies.

Entre els molts amics que saludàrem hi havia la lli

brera Roser Quera, l'editor Rafael Català i Dalmau, en
Joan Cervera i l'Aurora Vila del CE de Gràcia,
Francesc Beato del CEC i Francesc Roma de I'A.E,

Granollers, aquests darrers, companys en la recerca

d'autors per fornir les colleccions de les editorials

Garcineu i Abadia de Montserrat.

La UEC va ser una de les entitats presents per
partida doble, amb la col-Iaboració dels membres de

l'Arxiu Bibliogràfic en l'organització i presentant una
bona mostra de les seves publicacions.

Lèxit esclatant de la fira esperona a continuar-la i

millorar-la, si és que això últim és possible, ja que els

organitzadors han posat el llistó molt alt. Bona sort i

endavant.a



[j El turó
de

Text i fotografies: Marc laneras Casanova i ma�

El perfil retallat d'aquest destacat
turó que sobreviu a múltiples agr
essions humanes constitueix

una silueta característica barceloni

na i vallesana; és el centinella de la

seva via de comuni

cació: el riu Besòs. El

turó veu passar dià

riament pels seus

peus uns 300.000

vehicles i uns 400

trens i, dins d'aquest
frenètic moviment, les

freqüents escapades
dels excursionistes

de l'entorn barceloní

cap a les muntanyes
més a menys allunya
des. Ens sent passar
amb tot el terrabastall

urbanita i nosaltres li prestem poca
atenció. Si un dia hi ascendim, sem

pre més que ens embotim per

aquestes vies ens sentirem ben

acompanyats sota el seu esguard
silent. És un illot que queda fora del

Parc Natural de Collserola i les guies
itineràries l'ometen, però és un error

descartar-lo, bé mereix una visita.

Episodi de fred i neu

El cap de setmana del 1 5 i 16 del

desembre de 2001 amb el IVt grup
de la Secció d'Iniciació a l'Excur

sionisme Infantil i Juvenil (SIEJ) de la

UEC de Gràcia teníem previst anar
a l'Alta Cerdanya a fer excursionis

me hivernal i practicar-ne les tècni

ques, com són les raquetes de neu.

Però no va caldre pas anar tant

lluny. L'hivern va marcar amb força
el seu inici i la neu va arribar fins a

casa mateix. Segur que recordareu

la famosa nevada del divendres 14

de desembre arreu de Catalunya;
va ser notòria i polèmica. Un a dos
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pams de neu recent a les muntan

yes no tenen més conseqüències
que l'alegria dels esquiadors i mun

tanyencs, però si baixa fins a la

plana la societat es pot veure molt

alterada per la poca preparació que
hi tenim, donada l'excepcionalitat
d'aquestes situacions. I és que ens

va envair una massa d'aire polar
que, en contacte amb la humitat

mediterrània, va propiciar una

extensa nevada fins a indrets poc

habituals. Preveient el col· lapse
ferroviari i el confinament a la ciutat,
vam reorientar l'excursió cap a

Collserola, en un sol dia, per viure la

infreqüent estampa del turó de

Montcada i el Vallès nevats.

Així doncs, amb la línia C-4 (Sant
Vicenç - Barcelona - Manresa) dels
trens de rodalies de Renfe ens plan
tem directament al peu i no ens

costarà pas gaire desempellagar
nos de la trama urbana i arribar a un

terreny mínimament natural i ben
mediterrani.

o hi ugem
Devorat

per la urbs

Iniciem l'excursió a l'estació de

Montcada-Manresa, pugem al

carrer que creua per sota un pont
de fosa de ferro el ferrocarril de Vic

i prenem unes escales i el pas sub

terrani per creuar la C-1 7 en el

doble revolt tancat de sota l'auto

pista C-33. En un moment deixem

enrere aquest garbuix que contras

ta amb l'antic cementiri de Mont

cada i les quatre casetes que l'en

volten. Una pista de terra puja cap
a un dipòsit i planeja a l'oest sota

antigues tanques publicitàries rove

llades. Prop d'una torre elèctrica

deixem el GR-92 que, per una pista
inferior, voreja el turó i seguim el

branc de dalt just fins al següent
tombant. D'allà ens enfilem directa

ment pel llom carener per un corriol

entre matollar fins a desembocar

sobtadament a l'esplanada supe
rior de la pedrera.

Cim del turó de Montcada amb les terrasses creades per l'activitat extractiva
'



EI1 917 es va instal·lar a Montcada

la fàbrica Asland per a la producció
de ciment a partir del material extret
del mateix turó, que està coronat

per una escama sinclinal calcària

ailiada en un context paleozoic de

pissarres i nuclis granítics. Simè

tricament, a l'altre extrem de Collse

rola, trobem el turó d'Olorda que

explota la cimentera Samsón.

L'origen agrari de Montcada ha can

viat radicalment al llarg del segle XX.

Endavant i avall nostre veiem el barri
de Can Santjoan, que s'originà amb

l'assentament dels treballadors de

l'Asland i del ferrocarril al costat de

la gran estació de Montcada

Bifurcació. En les fotografies de l'es

tudi geològic de Via Boada podem
observar la forma escapçada que

presenta el turó ja als anys 50, i el

fort ritme d'extracció fins als 60.

Posteriorment, la gran necessitat de

portland ha anat obrint moltes altres

pedreres i, actualment, les majors
queixalades se les emporta l'esplèn
did massís calcari del Garraf.

Passem, de cop, d'un fort pen
dent a una geometria plana; con

trasten les terrasses que hi han tallat

les voladures de la cimentera amb el

perfil esvelt del que resta del turó.

Ens hi acostem directament per

pista fins al peu de la petita paret
rocosa esculpida pel nord i on ens

sorprèn alguna assegurança d'esca
lada. Per tal de fer-ho més variat
vam fer-ne la travessa pujant pel fil
de l'aresta NE amb una fàcil grimpa
da. El cim, actualment de 265 m

d'altitud, és de dimensions reduïdes
i es percep ben bé la sensació de

muntanya escapçada. Per la seva

situació privilegiada gaudim d'una

bona panoràmica de tota la conca

del Besós i de la depressió del

Vallès, aquell dia ben blanca de neu.

El poder deis
Monteada a la porta
nord de Barcelona

AI veritable cim del turó hi havia el

castell de Montcada que fou centre

de la baronia i origen de la conegu
da família dels Montcada, un llinatge
de magnats dels més antics i

influents deis Països Catalans. El

castell es documenta per primer
cop l'any 1023, tot i que el 986 ja
s'esmenta aquest topònim en rela
ció al turó; possiblement s'edificà
sobre un antic poblament ibèric.
S'havia distingit per la seva inex

pugnabilitat, havent superat batalles
i setges, però el 1713, abans de

l'assalt a Barcelona, Felip V el va fer

enderrocar, com tantes altres fortifi

cacions a Catalunya. El geòleg Font
i Sagué, en pujar-hi el 1897, encara
en trobà les runes: «Pujàrem des

prés al cim del turó, aont encara se

conserven enrunats traços del que
fou castell de Montcada".

Avui, veient que ens envolten

dues autopistes, dues carreteres

nacionals i tres línies ferroviàries,
entenem la força dels Montcada en

la política medieval. Entre els molts

personatges destacats d'aquesta
família s'hi compten títols nobiliaris
de tata mena, com el de Gran

Senescal del Comte de Barcelona, i

la seva influència abarca la Cort

Reial. La situació estratègica del

turó de Montcada és ben clara, en
el que podem anomenar la porta

nord de Barcelona, per ser el punt
més estret del pas del riu Besòs a

través de la serralada Litoral. És
equiparable al cas de Martorell i el

turó de les Forques a la vall del

Llobregat. En aquests punts la

plana s'estreny i les infrastructures

de comunicació s'amunteguen i

entrecreuen.

L'excursió a

Montcada del 1897

Com ja hem esmentat, Norbert
Font i Sagué conduí el 29 de des

embre del 1897 una excursió al turó

de Montcada per a la comprovació
espeleològica de les cavitats des

aparegudes dins el forn cimenter

cap als anys 40. De la cova de na

'Guilleuma se'n deia que s'estenia
fins a Montgat, bo i connectant el

castell amb la mar. El pare de l'es

peleologia catalana era molt entu

siasta però no pas il·lús: -No'm

ereya jo arribar tant lluny, puix bas
tava tenir rudiments de geologia
pera veure to absurda de semblant

tradició". Després d'aquesta explo-

excursjenísme 13
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A dalt:
Descens

pel cantó oest

del turó

de Monteada.

Al centre:
El pas del Besós

a través de la

serralada Litoral

cap al mar.
El desenvolupament

d'infrastructures
i l'edificació col-lapsa

tot l'espai
disponible.

Abaix:

El poble de Montcada,
al volt del turó de Fermí

i a l'afluència del
Ripoll al Bessós,

ratllat per l'autopista
C-33. AI fons el Montseny.

ració, amb els seus acompanyants,
va visitar la petita gruta anomenada

cova del Castell. D'altra banda, la

localització de la cova de l'Ermità,
que havia acollit un habitant ben

esquerp, ha quedat sempre desco

neguda. Una altra petita cova des

apareguda és la de la Mare de Déu,
la més propera al cim, que devia

guardar alguna relació amb la cape
lla del castell, la de Santa Maria de

Montcada.

Possiblement, avui en dia, el camí
més senzill d'accés al turó corres

pon al llom SSO, però el descens

ens abelleix més enfocar-lo cap a

l'aresta oest, en fàcil desgrimpada
pel costat d'un bloc desprès de la

paret com una agulla. En el tram

més dreturer hi ha un forat que tra

vessa per sota l'aresta i on podem
entretenir-nos a cercar-hi un pas
més rebuscat. Tots plegats vam

experimentar l'esperit d'aquells pio
ners, i que ha de seguir viu en l'ex-

cursionisme, pel qual en els detalls

que ens ofereix la natura podem fer
hi humils descobertes personals
que, per irrellevants que siguin, ens
ajuden a entendre-la i estimar-la,
ens enjoien l'esforçat camí i ens

conviden a traçar noves il.lusions.

Així mateix, Norbert Font i Sagué
explicava cent anys enrere:

«En aquell entremig els guies ens

digueren que allí, al peu del castell,
hi havia un forat d'aon sortia un

vent calent y devegades fum. Ens hi

dirigírem desseguida. Era un forat
que sols tenia uns 15 centimetres de

diàmetre; hi aplicàrem la cara y
notàrem que realment sortía un vent

humid, però no calent. Els guies van

dir que, si s'hi tirava una pedra, el
seu ressò se perdía en el pregon d'un

abisme; ho férem y notàrem que la

pedra se quedava aturada a pochs
pams de [ondaria; més, pera cercio
rar-nas-en bé, el sondejàrem y sols
trobàrem un metre de [ondaria; bai-

xant-hi la llum de magnesium se

veyen diferentes esquerdes impracti
cables per l'home. Aquell forat no

tenia, donchs, cap importancia: era

senzillament una esquerda de mol
tes que té la montanya, ab comuni

cació ab l'exterior, y aquell vent

humid que n'eixia no podia prove
nir més que d'alguna altra obertura

inferior per ont entrava, y a l'atra
vessar les cavitats interiors s'impreg
nava d'humitat y es condensava en

forma de vapor al tornar a sortir.

y aixís és, en efeae, puix inspec
cionant unes altres esquerdes, ab

principis de càva, situades uns 50
metres més avall, cremàrem casual
ment unes quantes mates d'herba

seca, ya l'apagar-lesferen moltjum,
que's ficà per varies esquerdes que
tiraven com una veritable xemeneya;
y al cap de poen rato dos dels

amuhs, que s'havien quedat dalt,
vegeren sortir elfum pelforat esmen
tat.» (Norbert Font i Sagué, 1901)
Continuem en la mateixa direcció

baixant un altre ressalt entre alguns
arbres fins a una esplanada.
Avançant uns metres cap al SO tro

barem un ample embut pel qual
accedim a una antiga mina ampla i

curta. Força lluny queda l'ús d'a

questa galeria per a la pedrera, avui
respira calma i només un matalàs

ens revelava una recent presència
humana. Justament, al peu del ves

sant oposat, el 1883 s'hi va desco

brir una gruta ocultada sota una for

mació superficial calcària de toba.

En el seu interior el Dr. J. Aimera hi

identificà unes restes paleolítiques i

neolítiques; aquesta cova tampoc es

conserva. Per l'altra boca de la mina



sortim a una pineda i, en tendència

a l'esquerra, trobarem el camí que
ens mena al collet del puig deis

Quatre Pins i, passant un bonic

;.., exemplar de roure en baixar la

torrentera, arribem a un polígon
industrial proper. Amb pocs metres

sobre l'asfalt ens plantem al coll de

Montcada.

I darrere el turó...

Si només fem una estiradeta de

cames podem acabar aquí l'excur
sió, tornant a la ciutat amb la línia

d'autobusos interurbans que circula

per la N-150 i que té parada al coll

mateix. Nosaltres gaudíem d'un dia

esplèndid, un aire clar i un bon sol,
tot i que el fred no ens el deixava

notar gens. Així que vam continuar

l'excursió cap a Horta seguint bàsi
cament el GR-92 per la vall de Sant

Iscle. La carena estava força carre

gada de neu i la pujada als turons

de Valldaura i de Magarola van ser

escenari de cruels batalles de boles

gèlides. La neu es mantenia encara

a les branques i, feixuga, havia ple
gat i trencat nombrosos arbres i

arbustos, obstruint el camí, que
creuàvem sovint sota espesses cor

tines de neu. La precipitació acu

muladaidevia apropar-se als 40
centímetres de neu allà dalt, però es

trobava una mica densificada pel
seu pes, tot i conservar-se polsosa.
El turó de Magarola és un bon mira

dor, tant cap a la gran ciutat i el mar,
com cap a l'interior.
Però si no volem allunyar-nos del

què representa Montcada, podem

seguir imaginàriament el curs de

l'aigua. I és que el castell, a part de
dominar el camí d'accés a

Barcelona, també servia per a con

trolar el Rec Comtal, que abastia

d'aigua a la ciutat. Són mil anys
d'història que abarquen des deis

antics molins i conreus del pla d'en
tre rius fins a les instal·lacions

modernes d'aigua de boca. Es con

duïa des dels pous i mines de

Montcada, i a través d'estacions de

bombeig i aqüeductes, fins a brollar

en les fonts de la ciutat. Seria ben

interessant visitar el què queda d'a

questes infraestructures i entendre

el delicat aspecte sanitari en el pro
cés d'eixample de la ciutat, marcat

per l'epidèmia de febre tifoide. Però

tot això ja és una altra qüestió que
ens allunya del turó.
Per tal d'arribar d'hora a casa

vam baixar directament cap a les

Llars Mundet a prendre el metro a la

nova estació de la línia verda. El

contrast va ser ben xocant, de tre

pitjar neu a l'asfalt dels carrers, i al

cap de pocs minuts encara ens

espolsàvem els últims cristalls de

gel de la motxilla dins del metro.

Activitat realitzada el 16 de des

embre del 2001 pellVt grup de la
Secció d'Iniciació a l'Excursionisme
Infantil i Juvenil de la UEC de Gràcia
amb la participació del Joan, la

Gisela, l'Aida, el Ferran, l'Oscer i el
Marc. Aquest grup el formen els

joves excursionistes de 16 i 17 anys
d'edat; per a més informació sobre

aquesta secció ens trobareu els

vespres de dimarts i divendres al

local, a consulteu la nostra web.•

Bibliografia complementària
• Norbert Font i Sagué. «Excursió espeleològica a Montcada», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya núm. 78 de l'any XI, de juliol de 1901

• Via Boada. Contribución a la geología del Turó de Montcada. Breviora Geologica Asturica, 1964

• J.Almera. "Una caverna pre-histórica en la base del pico de Monteada». La Ciéncia Católica, vol 3, núm. 2.

• Club Muntanyenc Barcelonès. Catálogo espeleol6gico de la Província de Barcelona, vol I, 1963

• Pere Conillera Vives. L'aigua de Montcada: l'abastament municipal d'aigua de Barcelona.. Mil anys d'història, Institut d'Ecologia Urbana de Bar¿elona, 1991

• A. Bengoetxea. «Espeleologia urbana, la galeria de les Aigües de Montcada», Butlletí de I'Agntpació Excursionista Muntanydrl.úm. 9,VI època,juny de, 2002
•• .. oj!

• Montcada i Reixac; col·lecció d'imatges i records, ed. Columna, Barcelona, 1996

• Jaume Alcázar Parera. L'origen de Montcada i Reixac: els precedents medievals, Fundació Cultural Montcada, 1998

• Montcada (1900-1975), Fundació Cultural Montcada, 2001; en 3 volums

• Mercedes Durán Penedo. Montcada i Reixac i el seu entorn:guia histàrico-artistica, Museu Les Maleses de Montcada- i R'eixac, 1987

excursjenísrae 15
312



1'1
UnanymeS,

•

as s ie ral

,

Bassiero 2003

Com cada any, la cursa se cele

brarà a mitjans de març, però els

interessats ja la podeu anar prepa
rant. La prova presenta dos itinera

ris diferenciats. Un primer, el més

curt, ens portarà des de Mare de

Déu de les Ares al pic del Bassiero.

Aquest recorregut de 1.100 m de

desnivell està pensat per a tots

aquells participants que vulguin
gaudir d'un dia d'esquí de muntan

ya prescindint en certa manera del

caràcter més competitiu de la

cursa. En canvi el segon itinerari té

un caràcter més esportiu. Seguint
en el seu inici el mateix recorregut
que l'itinerari curt, continua tot

donant la volta al massís del pic del

Bassiero i dels pics d'Amitges per
retornar al punt de partida tot pas
sant per la collada deis Puis de

Gerber. Aquest recorregut té un

desnivell acumulat de 1.800 m.

Diferents passos clau al llarg del

recorregut confereixen a la cursa el

caràcter d'alta muntanya que li

volem donar. La canal d'accés al

coll de Bassiero o la canal de des

ens del port de Sant Maurici, per
xemple, a causa de la seva vertica

itat obliguen la utilització de gram

pons i per a una major seguretat es
permet la utilització de cordes fixes

que ha instal·lat l'organització.
Així doncs, l'itinerari habitual dels

últims anys és el següent:

• Mare de Déu de les Ares (sortida)
refugi Mataró - Coll de Bassiero -

pic de Bassiero - port de Sant

Maurici - peu de Coma de

l'Abeller - port de Saboredo -

estany gelat de Saboredo - coll

del Puis de Gerber - Mare de Déu

de les Ares (arribada).

Així mateix, per controlar el bon

funcionament de la cursa, trenta per-

L'any 1965 la UEC de Barcelona

organitzà la primera travessa amb

esquís. Fa, doncs, 39 anys. EI21 de

febrer de 1965, un grup de joves de

la secció d'Alta Muntanya
Escalada organitzaren la travessa

amb esquís Núria-Setcases. En

aquesta primera edició ja hi hague
ren dotze equips participants. Així

comença la història de la travessia

amb esquís de la UEC de

Barcelona. Fins al1987 el marc d'a

questa travessa fou Núria

Setcases,. però a partir d'aquesta
data la travessia canvià de lloc. Des

de llavors s'ha desenvolupat sem
pre al voltant del cim del Bassiero,
dins del Parc Natural d'Aigüestortes
i llac de Sant Maurici. Des d'un pri
mer moment la travessia sempre ha

estat vinculada al món competitiu.
Així figura al calendari de la Lliga
Catalana d'esquí de muntanya, que
organitza la FEEC, i des de l'any

passat també forma part del circuit
de la Copa Catalana, amb un caire

més competitiu i que consta tan sols

de tres proves aillarg de la tempora
da. Puntualment també vam orga
nitzar en la mateixa cursa el trofeu

CTP per a joves esquiadors de les

dues bandes dels Pirineus. Com a

repte tenim intenció i possibilitats de
fer-là créixer i aconseguir per a pro
peres edicions proves o campionats
del circuit espanyol i europeu.

16 excursionisme
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sones estaran pendents dels corre

dors al llarg del cap de setmana que

se celebra la cursa. Hauríem de par

lar de tres equips diferenciats:

• Controls de pas: aquests controls

estan destinats a registrar que
tots els corredors hagin passat
per aquests punts. Igualment fan
tornar enrere tots aquells corre

dors que hagin sobrepassat els

límit horaris establerts per l'orga
nització. També serà en els con

trols de pas on els participants
rebran avituallament.

• Controls de cursa: són els con

trols que vigilen que la cursa s'es

devingui amb normalitat, situats

en punts estratègics per on pas

sen els corredors

• Bombers: per seguretat, un equip
del Bombers d'Esterri d'Àneu es

distribueix al llarg de tota la cursa

per si hi ha algun incident.
I

.

En total, doncs, situem nou con-

trols fixes al llarg de tota la cursa i

un control amb la funció d'equip
escombra. D'aquesta manera

aconseguim crear una xarxa de

seguretat que pot respondre ràpi
dament a qualsevol incidència.•

Comissió Organitzadora
de/aprova



Si l'esperit humà és competitiu
per naturalesa, l'esport de munta

nya n'és el paradigma: és la com

petició per superar-se un mateix.

Però plantejar una competició per

equips a la muntanya és complex.
Malgrat la gran varietat d'especiali
tats -rallis, grans raids, cross, resis
tència, etc.-, la majoria convergei
xen en una barreja de tècnica

atlètica-i de muntanya fora de l'a

bast de la gent que es pren el mun

tanyisme com una forma d'esbarjo.
Hi ha, però, una disciplina en la qual
n'hi ha prou amb uns mínims conei

xements dels sistemes d'orientació i

la condició física, tot i que no deixa

de ser important, no és determi

nant. Són curses relativament cur

tes, obertes a tothom, des de nens

acompanyats fins a persones d'e

dat avançada, en les quals no

compta arribar primer, sinó fer el

recorregut en el temps especificat
per l'organització i que s'ha de cal

cular sobre un mapa o gràfic fet a

escala.

N'hi ha de diferents sistemes, les
de regularitat pura -seguir un itinera

ri marcat en un temps determinat-,
les descriptives -seguir una ruta a

través dels detalls que anem trobant

com cases, arbres, roques, etc.-,
les d'orientació pura -amb el típic
mapa cartogràfic-, o les Dufour i

Cuc, que fan servir gràfics espe
cials. Podríem afegir a la llista mol

tes altres modalitats, però ens cen-

trem a les que conformen la Copa
Catalana de Marxes Tècniques
Regulades, que anualment organit
za la FEEC amb la col-laboració de

les entitats.
A l'hora d'iniciar-se en aquest

tipus de competicions és recoma

nable començar per les més senzi

lles, com les de regularitat o des

cripció, i a poc a poc provar les

Dufour i Cuc, molt mes tècniques.
La Marxa Sants, que utilitza el sis

tema Dufour i que cada any se cele

bra cap a finals d'abril o principis de

maig, va consistir enguany en una

típica excursió al cim del Taga
manent, però que amb aquesta
modalitat no era tan fàcil. A conti

nuació la reproduïm des del punt de
vista del corredors però alhora res

saltant -ne les incidències més des

tacades per clarificar, als qui la van

fer i als qui la vulguin fer, punts que

damunt del terreny no sempre es

veuen bé i així puguin tornar a res

seguir la ruta amb tranquil·litat i gau
dint del paisatge.
La marxa celebrava enguany el

cinquè aniversari i volíem fer quel
com especial. La idea era fer una

Dufour com les d'abans: una ruta

llarga, maca, amb desnivell, amb

trams tècnics i altres de tranquils.
L'any anterior, voltant pels cingles
de Bertí, tot preparant la prova del

2001 no podíem treure els ulls d'a

quella muntanya que teníem a l'altre

costat del riu Congost, un cim

esvelt,
coronat per un

castell i situat a l'extrem

oest d'una llarga i suau carena. Era

el Tagamanent, aquell cim dur i llarg
que, amb els seus 1.055 m, en

altres temps ens iniciava en la mun

tanya. Avui les facilitats en les

comunicacions fan perdre encant a

molts cims, però amb els seus gai
rebé 700 m de desnivell des de la

vall al cim, aquesta muntanya
seguia tenint prou atractiu.

Era desembre de 2001 quan deci

dits a intentar-ho vam fer cap al

poble de Tagamanent. La pujada
des d'aquí és una llarga i transitada

pista poc tècnica per a una marxa

Dufour, però del collet de Sant Martí

fins al cim promet molt. Després de

Nadal ho vam tornar a intentar,

aquest cop des de l'Avencó, tot

seguint el GR, i aquí sí que vam tro

bar el terreny ideal per a la prova,

que es va celebrar el 21 d'abril.

Diari de ruta

Són les vuit del matí. Som a l'a

parcament del restaurant Les

Alzines de l'Avencó per donar la

sortida al primer equip. Sobre el

gràfic la marxa sembla senzilla.

Només un tram al mig té una munió

de camins que ha obligat a detallar
ho a una escala més gran i que vist

així tampoc sembla complicat.
Sortim en direcció sud-oest per la

carretera per on hem arribat. Ben

aviat trobem un corriol a l'esquerra
que creua pel mig del bosc i torna a

sortir a la carretera. Hi entrem i ines

peradament trobem el pas 1.

Seguim fins a trobar la pista marca

da com a GR, que travessa tot el

Montseny passant pel Tagamanent.
L'agafem poca estona, perquè al
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costat del tancat d'una casa que
tenim a mà dreta surt un corriol que,
amb forta pujada, talla la doble lla

çada que fa la pista. Després de

l'absurd del primer control tan a

prop de la sortida, ara estem atents

i tornem a sortir a la pista sense

problemes. La seguim per un fort

pendent, tot deixant corriols a

esquerra i dreta i, fins i tot, un tros

més amunt, deixem el GR, que

segueix per un corriol a l'esquerra.
Anem pujant pel costat d'una tanca

de filat i un bosc.

AI capdamunt d'una llaçada ens

desviem a l'esquerra per una pista
mig esborrada, i per un corriol a la

dreta tornem a sortir a la pista prin
cipal. És només per trencar la

monotonia i no perdre l'atenció. Poc

després arribem al coll de Montcau.

És una ampla i bonica collada on la

pista es divideix: a l'esquerra cap el

Tagamanent i a la dreta cap a Can
Cruells. Nosaltres

seguim per aques

ta segona i tro

bem 1'1 de regu
laritat. Fins aquí,
la pujada ha estat

forta, però .ara

planejarem i fins i

tot baixarem una

mica fins a la
masia de can

Cruells. Aquesta,
situada en una

fondalada al cos

tat del torrent del

Cruells, data del

segle XII i amb el

paisatge que l'en

volta formen un

conjunt de belle
sa excepcional.
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Seguim endavant i arribem al clot

de la Dona Morta, per on baixa el

torrent del Cruel Is, que dóna aigua a

la casa. Un xic més enllà trobem el

2 de regularitat, i a partir d'aquí,
comença la pujada més forta, per
un corriol obac i relliscós que ens

porta fins a la pista que ve del poble
de Tagamanent. La seguim cap a

l'est i fem cap al control A, on ens

espera un bon esmorzar. El control
és vora la Vila, una masia del segle
XVI, que estava enrunada per la cai

guda d'un llamp i que ha estat

reconstruïda.

Des d'aquí, la vista, que ja no dei
xarem fins al punt més alt de la

marxa, és espectacular: a una

banda, els cingles de Bertí i la plana
de Vic amb el Pirineu de fons, i a l'al

tra, el Vallès, el Barcelonès i el mar.

Un cop refets, sortim seguint la

pista i sense parar de pujar. El camí

tranquil convida a contemplar el pai-

satge sense perdre el pas. Trobem

trencalls a esquerra i dreta, fins que
arribem a un camí ample que surt a

l'esquerra i que planeja dins el bosc.
El seguim uns dos-cents metres fins
a trobar un corriol que s'enfila per

l'obaga a la nostra dreta. Trobem

grans bassals d'aigua amb clars

senyals de senglars, i amunt anem

a parar a la pista que ve de l'Avencó
i que poc després enllaça amb la

que ja seguíem abans. Seguim,
doncs, per l'ampla pista que va a la

Calma i de seguida albirem davant
el cim del Tagamanent. Deixem
unes runes a l'esquerra i la pista
que baixa a Vallcarquera a la dreta i

planejant arribem al callet de Sant G

Martí on trobem el 3 de regularitat.

Comença
eldesgavell

Aquí s'acaba la tranquil·litat. Hem
de donar la volta al gràfic i seguir-lo
a escala 1: 1000. Aparentment no

sembla complicat, però habituar-se
a treballar amb una escala deu

vegades més gran complica les
coses. Som a l'aparcament que hi
ha al callet i agafem el PR que puja
al cim, però quatre passes més
endavant ens dJesviem a la dreta per
un corriol poc marcat que voreja les

runes de Sant Martí. És evident si



tenim clar que les runes han de ser

a l'esquerra, però no tothom ho veu

així i molts equips hi donen tota la
volta i es compliquen molt a l'hora

de trobar el pas 2, situat arran de la

paret de l'antiga ermita. Continuem

per un prat herbat i entrem en un

petit bosc d'alzines on agafem un

corriol a la dreta. El canvi d'escala

ha fet estralls i trobem equips que
van i vénen de tot arreu. Seguim
amunt lentament, agafem dos

corriols a la dreta i sortim al camí

principal que puja al cim per darrere
i que ja no deixarem fins a tocar la

paret del castell, el punt més alt.
Des d'aquí es fa evident l'embolic

que ha provoca l'ampliació del grà
fic que l'organització havia fet per
facilitar les coses. Tant si es con

templa tant des de baix com des de
del cim, tota la pujada és un formi

gueig de gent que va i ve.

Des d'on som ara ja es pot veure
el control B, però abans hem de

resseguir el mur del castell en direc

ció contrària i fer un petit eslàlom
per entre les runes i trobar el pas 3,
estratègicament posat i que molts

equips amb l'azimut canviat per la

complicada pujada no veuen i pas
sen de llarg.
Arribem, 'per fi, dalt del cim, a

1.055 m, i al control B, on tenim 10
minuts de merescut descans.

Sortim entre dos pals d'esquí que
marquen l'azimut clarament cap al
sud-est. Això és d'una gran ajuda,
ja que podem saber exactament on

som sobre el gràfic, que ara ja
seguim a escala normal.

Anem pel PR, però després d'un

parell de llaçades el deixem per

seguir flanquejant per la dreta i amb

una baixada constant situar-nos al
vessant nord del Tagamanent. Aquí
el bosc es espès i humit. Trobem un

corriol paral·lel a la dreta i el 4 de

pas, que molts també passen de

llarg, ja que la baixada és ràpida i la

manca de punts de referència fa

perdre l'atenció. Un xic més avall
trobem una pista i la seguim cap a

la dreta per una antiga pedrera. Una
breu pujada ens porta a la carena

per on baixa el GR i l'agafèm.
Baixem força ràpid trobant ca

mins a esquerra i dreta. Fem una

petita desviació marcada amb azi-

muts .per evitar un tram de camí
malmès i poc més avall veiem el 4

de regularitat. Però no hi anem,

encara. Si ens hi fixem bé, tenim

tres azimuts que ens desvien a la

dreta i ens fan passar pel pas 5,
però igual que al pas anterior corren

més les cames que el pensament i

molts s'aboquen directament a

marcar el de regularitat. Sense

decaure l'ànim continuem baixant

per sortir breument a una pista i tor

nar al corriol i altre cop la pista, que
ara seguim a la dreta. Tornem a

agafar el corriol a l'esquerra per un

tram força malmès per les pluges i

la neu de l'hivern, i en una altra cruï

lla amb la pista marquem el control

C i descansem un moment.

Fem un mos i un glop d'aigua i

avall, que la baixada continua.

Tornem a la pista i la seguim cap a

la masia de Puigagut, però no hi

arribem, ja que agafem un petit
corriol que ressegueix unes feixes i

tallant un bon tras de GR ens porta
altre cop a la cara nord, ara sota el

serrat Madrona.

Trobem una altra pedrera i fem
una petita desviació que de ben

segur resulta estranya. l'explicació
és que el camí habitual passa per
unes llastres planes i humides que a

l'hivern, quan preparàvem la prova,
ens havien fet la guitza perquè sem

pre el trobàvem glaçat.
Un tros més avall sortim a l'ampla

pista que ja havíem fet de pujada i
veiem al capdavall el 5 de regularitat
però, com de costum, desconfiem
del que és molt evident i agafem un

esborrat corriol a la dreta que,
paral-lel a la pista, baixa per
dins del bosc. El control de

pas és evident i el trobem

estratègicament situat

darrere d'una roca. És el

sisè que marquem i poc

després tornem a la pista,
ara sí, per marcar el 5 de la

regularitat.
l' arribada és a tocar, però

atenció, hem d'agafar un

corriol a la dreta. Entrem

altre cop al bosc i comen

cem a fer azimuts en totes

direccions i la sorpresa és

que trobem el pas 7 gaire
bé al mateix lloc on hi havia

el pas 1 . Acabem de baixar i sortim

al carrer de l'Avencó per on havien

iniciat la cursa i arribem a la fi de la

Marxa Sants 2002.

Han estat uns 14 Km de recorre

gut força dur. l'ambient dels partici
pants és distés malgrat que gairebé
tothom a patit alguna incidència

tècnica. Els passos 3, 4 i 5 semblen
haver provocat els principals proble
mes, però en general s'ha gaudit de
la prova i del dia immillorable.

Agra-.-ments

Nosaltres no volem posar punt i

final a la nostra marxa sense donar

les gràcies a tots els participants,
als amics que han fet de controls, a

l'Ajuntament de Tagamanent que ha

col·laborat en tot moment i als esta

ments oficials i empreses que
també ens han ajudat i que fem

menció a continuació:
Generalitat, FEEC, diputació de

Barcelona, Capitania 5a Secció,
consell de districte Sants-Montjuïc,
Ajuntament de Tagamanent, La

Caixa, Caixa de Catalunya, FC

Barcelona, Fotomecànica Velfilmsa,
Copisteria Copisbell, El Corte

Inglés, Dieri Avui, Coca Cola,
Esportiva Aksa, Esports Travessa i

les seccions de Fotografia, Esquí i

SIRE de la UEC de Sants.

Gràcies a tots, i fins la propera, tot
anunciant-vos que serà Campionat
de Catalunya.•

Jordi Carull és
director del comité organitzdor

de la Marxa Sants
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Ara que ja ha arribat l'hivern us

proposem descobrir el nord-est de

la reserva natural de Néouvielle en

esquís. Ben dotada de cabanes i

refugis, la zona té una munió de
cims no gaire alts, desnivells mode
rats i nous horitzons que ens per

meten fer combinacions molt diver

ses, adaptades al nivell, al temps i

les ganes de cadascú.
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nsem per fer la

primera esquiada de la temporada.
Aquest any sembla que hi ha quò
rum per a una travessa i sent com

som vuit persones de nivells beñ

diferents, ens cal cercar una zona

versàtil, que permeti anar-nos adap
tant a les circumstàncies i a les for

ces que vagin quedant. Això reque

reix també d'un bon nombre de

refugis i aixoplucs.
Feia temps que sentíem parlar de

refugis com la Campana de

Cloutou, Bastan o la Cabana

d'Aygues Cluses, llocs certament

desconeguts per tots nosaltres i,
per tant, més que estimulants per a

la nostra imaginació. Els dubtes i

reticències s'esvaeíxeh així que des-i
pleguem el mapa i constatem la

multitud de línies blaves que mar

quen els possibles itineraris d'esquí.
Una setmana més tard, tres de

nosaltres ens trobem pujant al tele
cabina de Le Portet, a l'estació

d'esquí de Sant Lary, més enllà del

túnel de Bielsa.

Nous horitzons

Són prop de sis-cents metres de
desnivell que ens allunyen en pocs

I
minuts del nostre atrafegat dia a dia
i dels farts nadalencs. Un cop al coll
de Portet, a 2.215 m, un curt flan

queig a la nostra dreta ens endinsa

al circ de Montarrouyes i ens allunya
de les masses d'esquiadors.
Suaument guanyem dos-cents

metres de desnivell fins a situar-nos

en el punt inferior de la carena què
baixa del pic Pichaley, des d'on

descobrim el petit circ de Bastan,
carregat de neu verge, amagant
entre els seus arbres un petit refugi.
En fi, un paisatge idíl·lic per aques
tes dates.

Aquests són els dies més curts de

l'any i no podem perdre temps: cal
baixar. La sortida de la carena és

força redreçada i demana concen

tració. Després podem gaudir de
les sensacions que proporciona una

neu verge i de qualitat, lliscant suau
ment fins gairebé la porta del refugi



de Bastan. Només hi ha quatre fran
cesos i, amb tan poca gent, de

seguida decidim passar la nit amb

els matalassos al terra del menjador,
al recer de l'estufa de llenya.

El sol del nou dia ens permet
admirar tota la bellesa que ens havia

passat desapercebuda el dia ante

rior. Un paisatge encisador, espur
nejat d'avets i pins, tancat al nord

per la piràmide perfecta del pic de

Bastan, de 2.715 m, i el seu veí, el

pic de Portarràs. Entremig, l'evident
Hourquette de Bastanet, coll a

2.507 metres que avui ens propo

sem passar. La traça és oberta,
cosa que ens permet badar amb

l'entorn mentre hi arribem. Un cop
al coll ja veiem el refugi on passarem
la nit, la Campana de Cloutou, al

bell miqd'un circ molt més ampli
que el que deixem enrere.

Per completar la jornada ascen

dim el pic de Portarràs, de 2.697 m.

Per fer-ho deixem els esquís al coll i

ens posem els grampons. Seguim
una àmplia carena, sense dificultat.

Quaranta minuts més tard, dalt del
cim, un sol esplèndid ens mostra

aquestes valls que les nostres mira

des recorren per primera vegada.
No es pot demanar més.
Retornats al coll, una esquiadeta

ens deixa al nou refugi just a l'hora

de dinar. Per fora, la construcció és

idèntica a l'anterior, amb la caracte

rística forma triangular que li dóna la

teulada de dos vessants que arriba

al terra. Per dintre, està una mica

més arreglat i compartimentat.
També hi ha més gent, donada la

relativa facilitat d'accés des de l'es

tació d'esquí de La Mongie tot

superant I'Hourquette de Médette.

Aprofitem la tarda per fer una curta

passejadeta pels volta�ts del refugi
i ens adonem de l'enorme potencial

d'aquest circ pel que fa a

l'esquí de muntanya. El

capvespre s'allarga hores

i hores en la grata com

panyia de dos veterans

esquiadors catalans amb

qui compartim taula,
estufa, vi i anècdotes.

El tercer dia ens espe
ren dos collets i, si tot va
com hem previst, cinc

companys i companyes més, que
han sortit un dia més tard i han pas
sat la nit al refugi de Bastan. En sor

tir del refugi desfem part del camí en
direcció a la Hourquette de

Bastanet, fins que podem distingir,
a la nostra dreta, un collet a la care

na que separa el pic de Bastan i el

de Tuhou de Cloutou. Porta per

nom I'Hourquette de Caderolles. La

traça està oberta i portem al davant

un grupet de francesos que fan una

altra travessa per la zona, amb ori

gen i final a la Mongie. Un cop dalt,
a 2.495 metres, distingim sota la

neu el perfil de l'immens llac de

Port-Bielh. Segons el mapa, té a la

seva vora una cabana on esperem
reunir-nos amb la resta de com

panys.
La baixada al llac és suau i aviat

descobrim que la cabana que indica

el mapa és de fet una antiga cabana
prefabricada metàl·lica que, a man

ca d'una de les parets, és plena de

neu i resulta absolutament inútil en

aquesta època de l'any. No hi fa res

perquè just quan arribem veiem

com des del sud s'atansen els nos

tres amics. Després de les saluta

cions i explicacions de com ens ha

anat fins ara, emprenem tots vuit la

pujada al segon coll del dia,
I'Hourquette Nere (2.465 m). El

tenim davant nostre, a ponent, a

menys de des-cents metres de des

nivell. Es puja bé fins als darrers

revolts que són més redreçats i

demanen atenció. La vista des de

dalt s'eixampla per tot el circ

d'Aygues Cluses, nous horitzons,
nous cims i nova cabana a la vista.

Però no ens conformem amb això

i decidim fer el pic d'Aygues Cluses

(2.620 m), situat a l'esquerra del

coll. El primer tros es fa amb els

esquís posats i el tram final a peu.

Pujar-hi és ben bé un regal que hem

decidit oferir-nos, perquè sí, perquè
som allí. Les vistes a banda i banda,
dominades al sud pel Néouvielle,
paguen amb escreix el petit esforç
de menys de mitja hora, que és el

que hem tardat a assolir-lo.

De retorn al coll, arrecerats del

fred vent que avui bufa, fem un mos

i iniciem I'esquiadeta que ens ha de

deixar a la cabana d'Aygues Cluses.
Hi hem vist gent al voltant, per la

qual cosa suposem que no hi esta

rem sols. La cabana és ben visible

ja que es troba en un pla amb pocs
arbres, té una llar de foc, llits en dos

nivells i una tauleta, tot en un estat

més que acceptable de netedat i

conservació. L'únic problema és la

manca d'espai per moure's. En teo
ria té deu places i aquesta nit serem

dotze persones, així que ens tocarà

dormir una mica estrets. A fora

quan el sol es pon fa un fred rigorós,
bastants graus sota zero. L'estretor

i la incomoditat que comporta fa

que avui no hi hagi vetllada ni llar

gues converses i després de sopar

no tardem gaire a ficar-nos al sac.

I i I

El temps canvia

El quart dia ens

sorprèn desagra
dablement ennu

volat i nevant a

estones. No veiem

cap dels cims que
ens envolten, però
sí les traces que,
resseguint el que
a l'estiu és el

GRiD, encaren

el sud-oest, en la
direcció del coll

de la Madaméte.

Decidim que fa
rem l'etapa tal

com la teníem

prevista. Ben abri

gats, sortim sa

bent que tard o

d'hora ens endin

sarem en la boira,
ja que el coll

queda a 2.509

metres, totalment

dins dels núvols.
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lloc, si més no pel nom: Chalet

hôtel de l'Oule, a la vora del llac

homònim. Per anar-hi seguirem les

línies blaves que marquen itinerari

d'esquí. Mentre travessem en silen

ci la superfície nevada del llac

d'Aumar comença a nevar.

Encarem entre arbres el coll

d'Aumar, de 2.381 metres, per un

I 'I
El refugi és una sòlida

construcció amb un

ampli espai interior i amb

llar de foc, taula, bancs, i

tres fileres de llits per a

unes vint-i-quatre perso
nes. De fet està dimen
sionat pensant en la

munió d'excursionistes

que estiu i

hivern s'atan-
sen al cim del

Néouvielle. A

la tarda els
núvols s'aixequen dei

xant-nos entreveure els

dos tres mils que tenim a

sobre. El fred és intens i

passem la tarda còmo

dament instal·lats dins

del refugi discutint què
hem de fer l'endemà, 31
de desembre. Pujar o no

pujar el Néouvielle, vet

aquí la qüestió. Sense treure'n l'ai

gua clara anem caient adormits.

El refugi de la Campana de Cloutou

És un dia trist que, tot fent lliscar les

pells de foca sobre la neu acabada
de caure, convida al silenci i a la

introspecció. Un cop a la boira, cal
estar més atents que mai a no per
dre la traça; només faltaria que ens

perdéssim per acabar d'espatllar el
dia! Assolim el coll en poc més de
dues hores i sense veure'ns-hi gens
emprenem la davallada cap als llacs
d'Aumar i d'Aubert, els més grans
de la regió, situats al peu dels dos

tres mils que regnen sense discus

sió: el Néouvielle i el Ramougn. Per
sort, així que hem baixat un cente

nar de metres ens situem de nou

sota la capa de núvols i podem
gaudir d'una àmplia vista i d'una

bona esquiada. Passem per la cap

çalera deillac d'Aumar i el voregem
per la seva dreta per finalment dei
xar-nos caure suaument sobre el

refugi, situat a la riba sud-est deillac

d'Aubert.

El darrer
dia de l'any

El dia s'aixeca de nou tapat i a

punt de nevar, cosa que façilita la

decisió de no intentar cap ascensió.

Cal ser prudents, el dia serà llarg i

encara no sabem on ens tocaran

les campanades del nou any.
Decidim anar tancant el circuit, en

direcció al que promet ser un bon

terreny fàcil i bonic. Dalt del coll

descobrim un nou circ lacustre, el

sisè i últim de la travessa. No bai

xem fins al fons, sinó que anem

flanquejant per sota la carena que
acabem de superar enfilant els lIa

quets d'Anglade i de Pe d'Estibère.

Aquest últim es troba només 270

metres sobre el de l'Oule, i a partir
d'aquí les línies blaves del mapa
s'endinsen en el bosc, per on no

passa cap camí. Optem, després
d'una deliberació, per fiar-nos-en i,
amb cautela, anem baixant per un
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bosc no gaire espès. De sobte ens

trobem davant d'una mena de talla

focs que baixa decidit i pel dret els
pendents més inclinats sobre el llac.

Ens hi hem de posar. Baixant amb

cura i atenció ens acabem trobant

al llit de riu que alimenta el llac de

l'Oule. Ens carreguem els esquís al

coll durant uns minuts, resseguint el
rierol. Aviat el bosc deixa entreveure

l'immens llac i la cabana de la Lude.

_

Hi dinem, ja que és prou neta i fora

neva. Qualsevol altre dia ens hi hau

ríem quedat però avui pensem que

per passar el cap d'any potser no

és suficient. Seguim una àmplia
pista pel marge esquerre del llac,
que de fet és una presa construïda

als anys trenta. És tant gran que

l'aigua encara no està totalment

glaçada. La solitud i la dimensió de
l'entorn ens fa pensar fins a quin
punt l'home té dret a modificar tant

el paisatge.
Prop de la presa després d'un

revolt de la pista, descobrim que les

pistes d'esquí de Saint Lary arriben
fins aquí baix. Fi del silenci, hola

multituds sorolloses! Veiem el
Chalet-Hôtel de l'Oule que és de fet
un bonic refugi de muntanya a

1.820 metres. Dins hi ha gent, pen
sem que estarà guardat i que potser
hi podem passar la revetlla. Parlem

amb el responsable i ens diu que ni

parlar-ne. En general mentre l'esta

ció és oberta el refugi és guardat i

s'hi pot dormir, però no pas aquesta
nit. Avui és ple i la festa és ben pri-

vada i si haguéssim trucat per reser

var ens hauria dit el mateix. Ens cau

l'ànima als peus. Són gairebé les

cinc de la tarda i no tenim temps de
remuntar les pistes sense que ens

atrapi la nit. Tornem a parlar amb el

guarda del refugi i, en un gest de

comprensió i amabilitat, convenç el

responsable del telecadira de Lac

que ens hi deixi pujar sense forfet i

quan és a punt de tancar. Enllacem

amb una segona cadira, la Tourette,
que ens deixa a 2.320 m. Som els

últims esquiadors que queden a les

pistes i fem la darrera baixada de la

travessa, de fet la més llarga amb

més de set-cents metres de baixa

da i per pistes. Després de tot, no
és un mal final!

Un cop descarregats decidim
anar tornant cap a casa. Sota una

intensa nevada passem el túnel de

Bielsa. La carretera és totalment

coberta de neu i per moments arri

bem a pensar que les dotze ens

tocaran allí. Però no. En un restau

rant de la monumental plaça Major
de l'Ainsa ens concedim una recon

pensa gastronòmica i ens hi men

gem el raïm. El ball i la festa,
certament memorables, seran a

Barbastre ... però això ja és una altra

història.•

Travessa duta a terme per
Eloi Figueres, Xavier Gallach,

Pasqual Garriga, Marcos
Monfort, Jordi Sabaté , Esther

Ruiz, Eduard Urrea i Marta.

I ji
Dades d'interès:

Cap dels refugis és guardat a l'hivern excepte e! de

l'Oule. Per tant, ca! sortir carregats amb menjar per
a tots els dies i força gas per si hem de fondre neu.

L'itinerari descrit, amb desnivells moderats, és
apte per ser fet amb raquetes.

L'època bona va de Nadal a primers de maig.
Eviteu anar-hi després de fortes nevades.

• Cartografia: e! millor mapa que cobreix tota la

zona descrita és e! Néouvielle, Vtlllée d'Aure. TOP
25/1748 ET a Esc. 1:25.000 de l'IGN francès,
amb itineraris d'esquí.
El full Bigorre a Esc. 1:50.000 tot i ser útil, en
molts moments no ofereix prou detall.

• Situació i accés: la travessa descrita recorre part
de la reserva natural de Néouvielle i les seves

valls situades immediatament a! nord i a l'est.

Proposem accedir-hi passant pel túnel de Bielsa,
baixant per la carretera D-929 fins a la població
de Saint Lary-Soulan. D'aquí ca! pujar cap a

l'estació d'esquí passant perVignec i Soulan, i
deixar e! cotxe a l'aparcament d'Espiaube, a
1.600 m. L'accés a la regió també pot fer-se des

del nord per l'estació d'esquí de La Mongie o

per la de Barèges, situades a banda i banda del

coll de! Tourmalet. De la Mongie acce ''lIúelJ'lIX')<lO_
la Campana de Cloutou, i de Barèges a J-a:�h-";;ll'll'�

d'Aygues Cluses. La zona descrita porta anyi
amenaçada per la possible expansió de Ics �es
estacions, especialment Saint Lary. .' -
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L'Everest massificat
Vallès va expressar el seu temor que les

principals muntanyes de I'Himàlaia es

converteixin en una mena de Montblanc

a l'estiu, quan el camí del cim es con

verteix en una llarga corrua de gent.
Kurt Diemberger, que l'any '1986 va per

dre la seva companya sentimental al

K-2 després d'haver 'fet el cim, va

acceptar amb resignació que «seçura
ment no es pot fer res per evitar que
l'Everest acabi esdevenint un gran

Montblanc», però potser, va afegir, «a

base de tragèdies s'adonaran [en refe

rència als grans operadors] que no es

poden vendre bitllets com entrades de

teatre».

Onze figures de l'alpinisme mundial

critiquen a Torelló que es minimitzi el rise

d'algunes ascensions per Bea Forés; Hèctor Verdú

Onze monstres del muntanyisme inter

nacional van passar per Torelló per cele

brar el vintè aniversari del Festival de

Cinema de Muntanya i Aventura. Onze

cracs de diferents generacions amb

experiències diverses, però amb un

punt en comú: el respecte per la mun

tanya, que els ha portat a enfrontar-s'hi
des d'una òptica romàntica, sempre
com un desafiament personal i sabent

que s'hi juguen la vida a cada pas. Una

percepció que, aillarg de la seva trajec
tòria, han vist com s' anava perdent per
la cada vegada més gran oferta comer

cial i pels avenços tècnics, que posen

grans muntanyes i vies d'un gran risc a

l'abast de més i més muntanyencs no

sempre prou preparats.

24 exeursionisrne

Així ho van posar de manifest el català

Josep Manuel Anglada, els nord-ameri
cans Jim Bridwell i Royal Robbins, l'ita
lià Cesare Maestri o l'espanyol Miguel
Ángel Gallego a la taula rodona «Les

grans parets, passat, evolució i futur» i a

la nit temàtica «L'alpinisme vertical»,
que van tenir lloc dissabte i diumenge,
16 i 17 de novembre; i la japonesa
Junko Tabei, el britànic George Band,
l'austríac Kurt Diemberguer, I'eslové,
Tomaz Humar, el navarrés Mari Abrego i

el català Carles Vallès a la nit temàtica

«Everest, de la terra al cel», que es va

fer el dijous dia 21.

La nit temàtica sobre l'Everest va con

vertir el que havia de ser un repàs de la

història de les ascensions a la muntanya
més alta del món en un debat sobre la

massificació de I'Himàlaia. Humar va

llençar la primera pedra -«L'Everest és

ara més accessible», va dir- i Carles

Vallès va recollir el testimoni: «Ara vivim

una era de grans canvis. Internet i la

telefonia mòbil han facilitat l'accés a là

informació. Es poden tenir prediccions
meteorològiques al dia. Però tampoc
hem de caure en la desmitificació, La

societat de l'oci fa que cada vegada hi

vagi més gent, però això no vol dir que

sigui menys difícil».



JunkoTabei

(Japó)
George Band

(Anglaterra)

En aquest sentit, Tomaz Humar va

defensar una concepció de la mun

tanya molt diferent de la que pro

r'lugnen les grans agències que pro

gramen expedicions a J'Himàlaia.
L'eslovè, que en l'última dècada

s'ha distingit per les seves arrisca
des aseoencions entre les quals
destaca la que va fer en solitari al

-_

Dhaulagiri el 1999, per la cara sud,
una fita extraordinària que molts

consideren avançada als seus

temps, va defensar l'exploració de

la muntanya, obrint noves vies,
davant d'aquells que defensen l'a

cumulació de vuitmils; un principi
que de fet ell ha aplicat a la seva

carrera amb ortodòxia -tot i ser un

referent mundial, era l'únic dels

assistents que no havia pujat mai a
l'Everest.

«Algú que puja per una corda fixa i

amb una bombona, en realitat no

està fent una escalada", va argu
mentar. «Quan el 1996 van morir

vuit persones a l'Everest, quin era el

rnissatqe?», es va preguntar. «Que

hem de respectar i conèixer la mun

tanya, no podem pujar-la sense pre
paració», va respondre ell mateix.

Per això Humar defensa que el futur

d'aquest esport passa per fer

ascensions «més naturals i també

més respectuoses amb el medi

ambient».

Kurt Diemberger
(Àustria)

Tomas Humar
(Eslovènia)

Carles Vallès

(Catalunya)
MariAbrego
(Navarra)

Malgrat tot, per Humar, la rnassiflca
ció de I'Himàlaia també és impara
ble, per la qual cosa va suggerir que
potser s'hauria d'impedir l'ascens a

algunes muntanyes, impulsant el

concepte de «muntanyes sagra
des». «Hem de deixar almenys una

muntanya sense escalar», va dir.

George Band, l'integrant més jove
de l'expedició britànica que el1953

va assolir per primer cop l'Everest,
es va sumar a la proposta i va expli
car que hi ha cims al Nepal occi
dental, els quals, en temps de les
colònies els britànics van renunciar
a escalar.

El problema de les taxes
El navarrès Mari Abrego, amb cinc
vuitmils i quatre intents a l'Everest a

la seva esquena, va criticar oberta

ment les taxes per accedir a

I'Himàlaia que cobren els països de

la zona, com són el Nepal, la Xina i

el Pakistan. Aquest darrer última

ment les havia rebaixat, però des de

llavors, la situació política a la zona

ha dissuadit molts muntanyencs
d'atansar-s'hi. Així mateix, va arre

metre amb força contra les federa
clons internacionals i de cada país,
que, al seu parer, no fan prou per

què es rebaixin les taxes. Per

Abrego, la reducció dels preus és

fonamental perquè el vessant

esportiu primi per davant del comer
cial. Vallès, en aquest sentit, va

assenyalar que són els alpinistes
joves els que tenen més aquest
esperit, però en canvi són els que
tenen més dificultats per aconseguir
recursos per finançar expedicions a

vies menys comercials.
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Preguntats pels principals canvis en el

món de l'escalada durant les últimes

dècades, el nord-americà Royal
Robbins, que ha donat nom a diverses

vies clàssiques a les Muntanyes
Pel que fa a la japonesa Junko Tabei, la Rocalloses i també als Alps, algunes de

primera dona que va assolir l'Everest,
l'any 1975, va defensar un muntanyisme
implicat amb el medi ambient i que les

expedicions es facin amb gent prepara
da i no per diners. Tabei va criticar que el

món de la muntanya està molt masculi

nitzat -només el 3% de les persones

que han assolit l'Everest des de 1953

eren cones- i va convidar les dones a

llençar-s'hi. Tabei va recordar que al

Japó la societat és molt masclista i que

quan ella va proposar-se pujar al sostre
del món "formar un equip femení no va

ser gens fàcil». «Vam trobar molt rebuig
social», va recordar, «però nosaltres volí

em fer el cim, no perquè fossim dones,
sinó pel cim en sí mateix. Ser la primera
dona era secundarl-.

La muntanya és per viure-la
Abordant un àmbit de la muntanya molt

més específic, l'escalada, el dissabte

dia 16, havien passat per Torelló Cesare
Maestri, Royal Robins, Josep Manuel

Anglada, Jim Bridwell i Miguel Ángel
Garcia Gallego, que van prendre part a
la taula rodona «Les grans parets, pas
sat, evolució i futur». Si bé l'especialitat
no era exactament la mateixa, l'esperit
de les intervencions era idèntic.

les quals són encara vistes amb respec

te, quaranta anys després, va mostrar

se especialment sorprès pel fet que
actualment «es facin escalades en un

dia, o el Capitán en temps rècord de

tres hores».
El seu deixeble, el murcià Miguel Ángel
Gallego, hi va afegir l'aportació de la

dona, que «escala molt bé i a gran velo

citat», una velocitat que per Cesare

Maestri «és sinònim de seguretat».

L'italià, autor d'algunes de les vies més

complicades de les Dolomites, va expli
car la seva predilecció per l'escalada en

solitari. De més de 3.000 ascensions

que té al currículum, n'ha fet la meitat tot
sol. Això, va explicar, requereix una

doble preparació: física i psicològica, i va

assenyalar que aquesta darrera és clara

ment la més important. «Si estàs prepa
rat psicològicament ets capaç de fer

molt», va aclarir. Però si he preferit esca
lar en solitari, va afegir, és perquè «em

trobava molt segur de mi mateix. Ni molt

menys ho he fet per fantarroneria». En

aquest sentit, va dir, sempre ha seguit
un lema: «La muntanya és per viure-la
no per morir». «La història de morir no

entra en la meva vida», va afegir.

A l'edició 2002 del Festival

Internacional de Cinema de Muntanya i
Aventura de Torelló s'hi van presentar
un total de 80 films procedents de 23

països diferents. L'elevat nombre de

produccions va obligar el jurat a fer una
selecció prèvia que les va reduir a 43.

Finalment, el premi principal, el Vila de
Torelló i Flor de Neu d'Or, se'l van endur
la pel·lícula suïssa Everest: Le rêve

acheve, dels suïssos B. Robert-Charue i

S. Schaffter. Aquest darrer, va organitzar
una expedició perquè el nét del suís

26 excurs ionisme

Raymond Lambert i el fill del sherpa
Tensing Norgai poguessin fer el cim de

l'Everest per la via que l'avi i el pare
havien obert el maig de 1952, però que
van haver d'abandonar quan eren a

8.600 metres. L'any següent, l'expedi
ció anglesa va aprofitar aquest camí per
fer el cim.

El premi al millor film de Muntanya va

ser per Annapurna: Sueño y vacío, una

producció de Euskal Telebista dirigida
per Juanjo Sansebastián. El premi
Nivalia a la millor peHícula d'Esports de

Per això, Maestri va apel·lar a la repon
sabilitat individual de cadascú. Així,
sense renunciar a l'esperit d'aventura
-«Cada generació té el dret de viure el

seu moment. La escalada és una histò

ria que s' ha de viure»-, va assenyalar
que «ara hi ha un respecte per la mun

tanya, però no hem d'oblidar que
cadascú té una responsabilitat. No

podem fer de la muntanya un lloc de

turisme sinó de vida continua. Ningú no

obliga a arribar al cim, són decisions

que prens tu».

Segurament per això, quan li van pre

guntar qui creia que era l'alpinista més

gran del món, l'italià va respondre: «L'

alpinista més gran del món és aquell
que arriba a veil».

Muntanya va recaure en el film nord

americà Jump!, dirigit per Alien Hill i

John Catto; mentre que el guardó al

millor film Ecològic, se'l va endur la pro
ducció eslovaca Mustang, dirigida per
Pavol Barabas. Pel que fa al premi del
Jurat, el va guanyar la producció italiana

Patacorta, dirigida per Elio Orlandi, que
narra la història de Cesarino Fava, un

home de 82 anys que transmet la seva

passió per l'escalada i l'alegria de viure

als joves escaladors italians.



Francesc Martínez Massó
De fa mesos teníem pendent en aquesta revista dedicar

un espai a qui fou un dels més grans activistes de l'excursio

nisme català del darrer mig segle. El dia 14 de maig de 2002,
ens deixà Francesc Martínez Massó, un amic amb el qual
havíem treballat, col-laborat i coincidit, però també discrepat
durant gairebé una quarantena d'anys a les regnes de l'ex

cursionisme federat i també de la nostra entitat, la Unió

Excursionista de Catalunya.
Martínez Massó, que fou un dels principals dirigents en el

període fins ara més difícil per a l'excursionisme català, va

començar en la seva joventut sent un minyó de Palestra, l'or

ganització fundada per Batista i Roca i que presidí Pompeu
Fabra. Aquest fet el marcà de per vida. Com es diu en el llibre

L'excursionisme un fet social: "Tota la gent que menaren

aquells organismes provenien de l'excursionisme, ( ... ) empe
nyien dissimuladament tot el que podien. Entre ells hi hagué
veritables cavallers a qui potser no ha estat reconegut». Tant
és així, que en el moment en què fou designat a dit president
de la federació catalana, no ho va voler acceptar sense con

sultar-ho abans amb Josep Iglésies, Joan Ballester, Alexandre

Pinyol i Josep Maria Benet (Avui, 2 d'octubre de 1977).
Esperem que les X Jornades de Literatura Excursionista,

que se celebraran la propera tardor i que seran dedicades a

Martínez Massó i el seu temps, serveixin per glossar la verita
ble magnitud de la seva personalitat; nosaltres, però, des

d'aquestes pàgines, ens limitarem a recordar-lo amb una

breu ressenya de dades i fets esparsos, la majoria dels quals
fan referència a la Unió Excursionista de Catalunya, ja que
creiem que tot allò que va fer al capdavant de la FEEC

correspon a aquesta institució recordar-ho, i més concreta

ment a Vèrtex, la revista federativa que ell va crear.

1 de febrer de 1945 - Es fa soci de la delegació de Barcelona

de la Unió Excursionista de Catalunya.
24 de gener de 1949 - Encara no havien passat quatre anys

quan es va convertir en vocal de la secció de Muntanya.
La va dirigir durant onze anys, període en el qual va acon
seguir una important reserva de material esportiu per als

socis de l'entitat, així com una completíssima col-lecció

cartogràfica de Catalunya. A més, durant aquest temps
també va participar actívament en l'organització de cam

paments generals, entre ells el del vint-i-cinquè aniversari

de la UEC, que es van fer a l'estany Llong; i en la cons

trucció i habilitació dels refugis de l'entitat: Rebost (1955),
Caro (1957). Paral·lelament, des de l'any 1950 presidia la

comissió tècnica de Refugis de la federació.

17 de novembre de 1960 - L'assemblea l'elegeix president de
la delegació de Barcelona de la UEC. A partir d'aquest
moment es consoliden l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista

(ABE) de la UEC, amb la seva col-lecció de publicacions, i la
Secció d'Alta Muntanya i Escalada (SAME), que emprèn
una frenètica activitat, amb l'obertura de nombroses vies
d'alta muntanya i escalada arreu de Catalunya, l'organitza
ció de campaments d'iglús, i la participació activa en rallis i

proves d'alta muntanya, que va tenir com a punt culminant

l'organització de la travessa amb esquís Núria-Setcases.

25 de novembre de 1962 - De mans del doctor Eduard
Padrós i de Palacios, pren el relleu de president de la
Federación Catalana de Montañismo, de la qual en dimiti-

per Jaume Ramon i Morros

rà al cap de quinze anys (1977) per facilitar la reestructu

ració de la ja aleshores Federació d' Entitats Excursionistes

de Catalunya. Foren quinze anys profitosos, encara que,

modestament, ell deia que s'havia limitat "a fer la viu-viu».

D'aquesta època hem de recordar la creació de Vèrtex, el

premi Sant Bernat, la Festa de la Cançó de Muntanya, la
promoció del Pessebre dels Muntanyencs, les marxes

regulades, els campaments de Catalunya, els Sopar dels
Muntanyencs i tantes altres activitats col·lectives que pro
movien les trobades massives d'excursionistes. Però per

sobre de tot hem de fer esment de la conservació i la

construcció de nous refugis.
16 de juliol de 1978 - Es converteix en vocal del Consell

General de la UEC. Des d'aquest càrrec dirigeix la remo

delació del refugi de muntanya de la UEC a la Molina.

9 de setembre de 1979 - Passa a ocupar el càrrec de secre

tari de Consell General, posició que va mantenir fins al 14

de març de 1986, quan va ser nomenat Secretari General
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Durant aquest període va promoure els refugis de Baborte

(1981) i de Gerber (1985).
3 de desembre de 1989 - És nomenat vicepresident primer

de Consell General.

30 de setembre de 1990 - L'Assemblea el nomena president
de la Unió Excursionista de Catalunya, càrrec que ocupa
fins al dia 3 de juny de 1998, en què cessa després de

dos mandats consecutius. En aquesta darrera etapa inau

gurà el refugi de la UEC a Airoto (1991) i desplegà totes les

energies en aconseguir ajuts per adaptar les instal-lacions
de la Molina a les noves normatives contra incendis, reno
var la calefacció i sanitaris, així com una redestribució total

de la capacitat i

comoditat d'esta

da. Mai ens va fal

tar la seva presèn
cia en les visites

efectuades a les

obres i a les institu

cions que ens ofe

riren el seu suport.

Fins aquí, hem

escrit només un

reguitzell de dades i

dates. Un breu home

natge, ·a l'espera,
com hem dit abans,
que les comunica

cions que es presen
tin a les X Jornades

de Literatura Excur

sionista - "Martínez
Massó i el seu temps»,
ens donin a conèixer

els aspectes més

amagats de la seva

personalitat humana i

excursionista.
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Itinerari PRfHISTORIC per
la serralada I

Text: Antoni ilambés

Aquesta proposta és una agradable excursió que ens facilita el coneixement d'una petita part del nostre patri
moni megalític. L'itinerari s'inicia al Vallès per creuar la serralada Litoral o de Marina, i finalitzar a la vora del mar. A

grans trets, aquest espai es caracteritza pel predomini d'ele
ments prehistòrics, però al llarg del recorregut també hi anirem

incorporant vestigis romànics de la zona.

Generalment, els camins que haurem d'anar agafant aillarg de

l'itinerari són bons, força fressats i amb una bona senyalització. A

partir de la meitat del recorregut és pista. La majoria de les troba

lles són al marge del camí principal, però a pocs metres, i l'accés

està senyalitzat amb pintura vermella o punts grocs.

Dades tècniques
de l'itinerari:
Itinerari: La Roca del Vallès -+

Urbanització -+ Dolmen de

Can Gal I -+ Dolmen Can

Gol II -+ La Foradada -+

Dolmen de la Cabana del

Moro -+ Turó de Cèllecs,

poblat ibèric -+ Can Tarascó
-+ Can Camats -+ Dolmen

Roca d'en Toni -+ Ermita de

Sant Salvador, Masia Can

Boquet -+Vilassar de Dalt
Horari aproximat: Sh 30min.

Desnivell total: 474mt, S74m t
Dijicultat: Cap.
Senyalització: PR i indicadors

del parc.

Descripció:
o La Roca del Vallès -+ Urba

nització. 2 km. sOm t
Tram de carretera asfaltada.

És planer i és important
advertir que els marges de la

via són estrets i dificulten la

circulació dels vianants. Cal

sortir del poble per la carre

tera de Sant Adrià a la Roca

en direcció a Sant Adrià. La

seguirem fins arribar a la

Urbanització, punt quilomè
tric 23,5.
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o Urbanització -+ Turó de

Cèllecs. (394 m) t

Aquesta és la part més signi
ficativa, en allò que fa refe

rència a troballes megalíti
ques. Culmina al poblat del
Turó de Cèllecs, vèrtex de la

sortida. En general són peti
tes mostres, però força signi
ficatives, pel seu relatiu bon

estat de conservació. El camí

és ample i en bon estat.

Un cop a l'inici de la

Urbanització, creuem la

carretera i agafem el carrer

Ruta Prehistòrica que inicia

una breu, però forta pujada
fent llaçades fins al capda
munt de la Urbanització. Un

cop arribats a una petita plaça
rodona, amb una construcció

quadrada que allotja el trans

formador de I'electricitat, a

I'esquena ens queda una peti
ta tarima d'obra que permet
accedir a veure l'interior del

pati de l'única torre existent.

Aquesta petita elevació ens

permetrà gaudir del dolmen
de Can Gol l, ubicat al jardi
d'aquesta casa.

Des d'aquí reculem. Baixant
a mà dreta, a la primera tra

vessia, trobarem un punt groc

en un pal de telèfons de fusta.

Cal seguir els senyals grocs,

que en pocs metres enllaça
ran amb el PR. A partir
d'aquest punt comença el

camí, endinsant-se al bosc de

pins. Cal anar seguint les

marques i parar molta aten

ció per trobar els punts on hi

ha les indicacions cap als

diferents monuments, no

sempre fàcils de veure.

La pista i les marques del PR

ens porten fins a un punt que
tomba cap a l'esquerra per
arribar fins a Sant Bartomeu.

Per anar al turó de Cèllecs cal

seguir recte per una pista, en

pronunciat pendent, intransi
table per als vehicles i força
erosionat.

o Iitró de Cèllecs -+ Roca d'en

Toni. 45 min. (174 m)t
Un cop al poblat cal tornar a

la pista. Baixarem fins arribar

al turó on estan situades les

ant�nes de televisió. Cal

seguir els senyals de PR. No

hi ha pèrdua, la pista baixa en

pendent pronunciat, fent lla
çades de diferents amplituds,
que envolta el turó per la part
inferior. La pista porta fins a

la masia Can Tarascó, on

enllaça amb la pista proce

dent de Sant Bartomeu. La

seguiren i passarem per Can

Camats, i a pocs metres enlla

çarem amb la pista procedent
deVilassar.A I'enllaç hi ha un

! pal indicador del Patronat del
Parc. A pocs metres trobem

el dolmen de la Roca d'en

Toni.

o Roca d'en Toni -+ Ermita

Sant Salvador-Can Boquet.
20 min. (100 m) ¡
Cal seguir la pista i la senya

lització del parc. És un des

cens molt suau que ens por

tarà a la masia de Can

Boquet, a la nostra esquerra,

entre les seves vinyes. La pista
ens portarà a una crui1la, on
hi ha un pal indicador del

parc.

La masia de Can Boquet és

una de les més grans de la

comarca, tant per la superficie
edificada com pel terreny de

comeu. Fins temps recents

era habitada, actualment sola
ment es conreen els seus

camp's, principalment vinyes.
En un annex de l'edificació

hi trobem l'ermita de St.

Salvador, d'origen preromà
nic, els elements més caracte-



rístics de la qual són l'absis i

les parets interiors. La façana
data de principis de segle i

fou realitzada en una restau

ració posterior.
o Ermita Sant Salvador-Can

Boquet -+ Vilassar de Dalt.

20 min. 300m�

Seguim l'indicador. És una

pista còmoda que ens porta
rà fins a Vilassar de Dalt. Els

qui desitgin finalitzar l'itine

rari a Cabrils, en aquest punt

disposen de l'indicador a la

cruïlla.

Punts d'interès:
o Poblat Ibèric de Cèllees.

Situat en e! turó de! mateix

nom, disposa d'un disseny
urbanistic circular, aprofitant
els desnivells de! terreny. Per

la seva ubicació i e! tipus de

construcció podria ser una

fortificació que permet una

comunicació visual dels

poblats distribuïts per la plana
i l'interior. Les funcions atri

buïdes poden ser defensives i

d' emmagatzematge de la

producció. El seu estat actual

és d'abandonament, amb un

predomini de la vegetació
per tot e! poblat.

o Dolmen de la Roca d'en Toni.

És el dolmen propi de la

Catalunya interior i del tipus
més monumental. Format

per una llosa de capçalera i

una a cada costat.

Tombes medievals dolmen

Roca d'en Toni.

Descobertes i estudiades a

partir del 1974 després de la

troballa casual d'un pagès.
Corresponen a set enterra

ments d'adults i es caracterit

zen per ser de planta rectan

gular. Totes estan orientades

cap a llevant.. Les pedres
tenen unes mides regulars i

estan cobertes amb grans llo

ses rectangulars i llargues. Es
troben a 50 metres, seguint

Aquest itinerari es pot realitzar en
bicicleta de muntanya

un corriol que surt darrere

del dolmen
o Sant Bartomeu de Cabanyes.
Pertany al terme municipal
d'Orrius. És una petita esglé
sia rural romànica, de reduï

des dimensions, amb campa

nar d'espadanya. El seu inte

rior és bastant auster, sense

decoració. Des del segle
XVIII gaudia d'ermitans que

utilitzaven la casa annexa.

Recomanacions:
Cal portar aigua.No hi ha fonts

durant el trajecte.
Apta per realitzar-la tot l'any,
però és recomanable quan la

temperatura és temperada. Evi
teu, doncs, els mesos d'estiu.

Opcions:
a) Sant Bartomeu de Cabanyes.
Seguint el PR que us porta
rà cap � Sant Bartomeu,

podeu continuar l'itinerari

cap a Orrius per la carretera

(5 Km), a bé seguint el GR-
92. Cal anar amb compte en

passar per la pedrera propera
a Sant Bartomeu, e! GR ha

quedat malmès en alguns
trams.

b) Ermita de Sant Mateu.

Des del dolmen de la Roca

d'en Toni es pot seguir la

pista en direcció cap a l'ermi

ta de Sant Mateu i continuar

pe! GR-92, per la serra del

Litoral a de Marina. És sen

yalitzat amb indicadors del

parc.

e) Vilassar de Dalt -+ Vilassar de

Mar, 2.5 Km 35 min.

Prolongació de l'itinerari. El

principal avantatge és poder
agafar el tren per millor flexi
bilitat de combinació. Tot és
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Cartografia:
Interpretació de

mapes excursionistes

L'escala del mapa

Per a representar la informació
cal fer que els elements apare

guin dibuixats més petits del

que són en realitat, però tots

han de seguir la mateixa pro

porció. L'escala del mapa ens
•
• diu la relació que hi ha entre la

(mida dels elements dibuixats

al mapa i la seva mida en la

realitat terrestre. L'escala s'in

dica amb un quocient de la

forma 1:E (o bé ê). Per exem

ple, els mapes excursionistes

solen tenir escales entre

1 :25.000 i 1:100.000. Si n'a

gafem una, per exemple
1 :50.000, això ens indica que
un centímetre mesurat al

mapa, a la realitat són 50.000

centímetres (és a dir 500

metres). Per exemple, mesu

rem en aquest mapa a escala
1 :50.000 la distància en línia

recta entre dos punts A i B

amb un regle i obtenim que hi.
ha 5,2 cm de distància.

Uavors, realitzant una senzilla

regla de tres obtenim la distàn
cia real entre els punts A i B:

Si 1 cm del mapa són _, 50.000 cm en la realitat,
mesurem 5,2 cm al mapa _, x cm en la realitat,
llavors:

x - 5,2 x 50.000 260 000 - 26 k-

1
. C111-, m

És a dir, que 5.2 cm mesurats

en un mapa escala 1 :50000

en realitat són 2600 m.

per Victòria Alarcón i Company

Si volem saber la distància

que hi ha entre dos punts,
però no en línia recta, sinó per

exemple, resseguint un camí,
hi ha un antic truc: cal agafar
un fil que es pugui doblegar, i

fixar un extrem al punt inicial

sino una generalització del

que hi ha al territori. Els cartò

grafs han de realitzar una

selecció dels elements més

importants i representar-los e

el mapa de form que s'en

tengui el aue són. Això ha

rius intermitents. Les fonts

se solen representar amb un

símbol convencional, gene
ral/ment també de color blau.

• 'f>!. �usa ¡;je l'escala del

mapes, les fonts gairel§ê rei
estan situades exactes, sinó.
que indiquen el lloc aproxi- ••
mat on estan ubicades.

•
• Toponímia: aquest és un

element introduït artificial

ment pels cartògrafs, ja que
els topònims o noms dels

llocs habitualment no estan

retolats al territori. General

ment els topònims s'es

criuen en la mateixa llengua
del territori. Si un lloc és
anomenat de diverses, for
mes pels habitants de la

regió, se sol escriure amb el
nom més comú o més utilit

zat, i en alguns casos, al

mapa s'hi escriu també les
variants del topònim.

• Elements constructius: edi

ficacions, zones urbanes,
etc. AI nostre país' se sol

dibuixar els nuclis urbans i

edificis de color vermell, per-

del camí a mesurar al mapa. donat lloc a convencionalis-

Anem resseguint amb el fil les mes a l'hora de representar
mateixes corbes i giragonses (els objectes com la vegetació,
de l'itinerari fins al punt d'arri-. els edificis, etc., que solen

bada, on tallem el fil. Ara esti- estar indicats en la llegenda
rem el fil i ja el podemf!:Vlesurar del mapa.
amb el regle per ternir la seva • Vegetació: Normalment no-
longitud en ej¡rapa i poder fer més es representa amb una

la regla ® tres anterior per taca verda per indicar que hi

aber la seva longitud en la ha bosc. La cartografia de
realitat. l'exèrcit i de I'IGN fins i tot

També hi ha uns aparells ano

menats planímetres que ser

veixen per mesurar distàncies

al mapa i obtenir els resultats

en mides reals.

tenen símbols pels diferents

tipus de vegetació (herbacis,
pinedes, etc.). És una dada

que en la realització del

mapa es tendeix a ignorar,
malauradament.

• Hidrografia: Sempre es re

presenta de color blau, amb
línia contínua per a trams de

riu on sempre hi ha cabal, i

amb línia discontínua pels
torrents i altres cursos de

-----------------
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La representació
d'elements del mapa

Cal tenir en compte que la

cartografia no és exactament

una fotografia de la realitat,



'
..

què així es veuen a vista
d'ocell (pel color de les teu

lades). De vegades les
construccions aillades es

dibuixen amb línia negra i

les runes amb línia discontí

nua. Els mapes excursio
nistes solen identificar

especialment edificis com

albergs, refugis, càmpings i

zones d'acampada amb

símbols diferents.
• Vies de comunicació. Ge

neralment, les carreteres,
ferrocarrils, etc. se solen

dibuixar de diferents grui
xos i tipus de línia per dife

renciar-Ies. Els carrgns
dibuixats amb doble línia

solen ser camins aJD'J.es per
a vehicles, corcJ.) pistes
forestals. Els de línia fina

contínua solen ser senders

ben definits i c�ins rurals,
i els dibuixats amb línia dis

contínua solen ser corriols i

camins d'ungla.
• El nord del) mapa. És
important saber l'orientació
en el que està imprès el

mapa per poder utilitzar la

brúixola correctament en

realitzar un itinerari. En la

majoria de rMpes, el nord
s'indica mitja'ôçant un sím
bol (una ñetx que indica el

nord i la Iletm N). La ten

dència actual és la de dibui

xar el mapa amb la direcció

nord-sud coincidint amb el

marge �t o esquerre del

mapa i el nord orientat a la

Rart superior del full. Això
• és molt pràctic perquè al

llegir el mapa intuïtivament

sabem que el nord geogrà
fic és a la part nord del

paper. Amb tot, encara hi

ha mapes comercials que
no ho fan així, per la qual
cosa és un element que
hem d'identificar sempre

quan mirem el mapa per

primera vegada.

L'altimetria

La representació del relleu o

altimetria és un element cab

dal en el mapa, ja que ens

permet saber la configuració
del terreny, pendent, cotes,
desnivells a realitzar, etc. És

molt important aprendre a

interpretar aquesta altimetria,
representada per les corbes

de nivell.

Les corbes de nivell resulten

de seccionar el terreny mit

jançant una sèrie de plànols
horitzontals paral·lels i equi
distants entre ells, i projectar
aquestes seccions en planta,
tal i com mostra la figura 1 .

• Colls. Aquests s'identifi

quen perquè solen ser

espais amples entre dos

grups de corbes concèntri

ques que estan englobades
per una altra corba que

s'estreny però no s'arriba a

tancar. A la figura 3 seria el

punt marcat amb la cota

28.

Les corbes de nivell són la

L'equidistància entre les cor- millor manera de representar
bes de nivell dóna el desnivell el terreny, malgrat que no

que hi ha entre elles. Aquesta indica què hi ha entre les cor-

dada normalment s'indica a bes de nivell. De vegades se

la. llegenda del mapa. sol fer un dibuix indicatiu de

Normamer1t, cada 4 o 5 cor- rocam. També hi ha ma'Ses
bes de nivell i[)Jhi ha una que afegeixen un @flilbrejat a
dibuixada més gruixada, és la les corbes Qer donar més

corba mestra, que n061al- sensació de 'elleu, i alguns
ment és múltiple de 10 i es.!fl mapes pinten els diferents

retolada per a comptabilitzar. intervals d'alçades amb una

els desnivells de forma més graduació de colors, ja que

ràpida. Per a completar la

informació hi ha punts de

cotes aûlades, dibuixats amb

un puntet i la cota al costat.

Les diferents formes de les

corbes de nivell ens indiquen
com és el relleu:
• Pendent pronunciat. Com

es pot veure a la figura 2,
quan més juntes estan les

corbes de nivell, més pen
dent té el terreny (entre els

punts C i B). Per contra,
quan més separades estan

les corbes de nivell, ens tro
barem un terreny més pla
ner (entre els punts A i C).

• Valls, barrancs, (Rius, tor
rents, etc). Quan trobem

unes corbes de nivell

paral·leles i en forma de V

estem davant d'una zona

d'escorrentia d'aigües com

pot ser un torrent o riu.

L'aigua s'escolarà cap a la
corba de nivell de cota més

baixa, com es veu a la figu
ra 2.

• Cims, muntanyes. És la

típica configuració de cor

bes de nivell tancades i

concèntriques, sent la més

interior la que té la cota més

alta. En cas contrari, si la
corba més interior és la que
té menys cota ens trobem

davant d'una depressió,
conca o forat. À la figura
Figura 3 seria el punt de

cota 34.

així és la informació de desni
vells és molt més visual.
El més pràctic a l'hora d'ava
luar un itinerari és confeccio

nar un perfil longitudinal a

l'estil del de la figura 2 per
examinar els desnivells totals i

parcials de que consta i la

distància total del recorregut.

Consideracions finals

Com veiem, és important
aprendre a llegir els mapes

per saber quin terreny trepit
jarem en les nostres activitats

i quines característiques i difi

cultat tindran els itineraris ele

gits. Cal tenir en compte que

el territori és un element que

pot arribar a ser molt dinàmic,
es poden crear noves zones

urbanes, noves pistes fores

tals, es poden destruir bos

cos, camins, etc. És per això

que abans d'elegir un mapa
excursionista cal buscar la

data d'edició í, si és possible,
utilitzar sempre la darrera dis

ponible, que serà la més fidel
al territori. Una darrera reco

manació és que quan trobem

un error en un mapa és bo

fer-ho saber a l'editorial que
l'ha publicat, contribuint així

que les properes edicions

siguin més acurades i preci
ses .•

Victòria Alarcón i Company
és enginyera tècnica en Topografia
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I
a la vall d'

Text i [otografies: ôscar González

El 6 d'octubre de 1991, la UEC
va inaugurar com a refugi lliure de

muntanya una antiga cabana cana

denca situada a la vora de l'estany
d'Airoto, darrere del pic de Qüenca,
a l'alta vall de la Noguera Pallaresa.

La cabana, cedida per la compan

yia Hidroelèctrica de Catalunya, va
ser batejada amb el nom de Gràcia
en commemoració del cinquantè
aniversari de la UEC de Gràcia

(1940-1990). La intenció, en parau
les d'en Daniel Fabregat, regidor
president del districte en aquella
època, era "aconseguir que el nom
de Gràcia quedés com a testimoni

constant, inscrit en les altes colla

des del nostre país". La inaugura
ció del refugi va ser el punt final del

programa d'actes del cinquantenari
de l'entitat portat de forma esplèn
dida pel ja desaparegut Enric

Sabadell, llavors president de l'enti

tat, i la seva Junta. Per a Francesc
Martínez Massó, president de la

UEC en aquell temps i recentment

traspassat, aquest va ser el 25è

refugi que va aconseguir i va gestio
nar, una fita realment important i

que diu molt de la seva tasca per a

la gent de muntanya del nostre país.
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Aquest encantador refugi situat en
un paratge natural molt poc transitat

resulta un magnífic lloc com a punt
de partida per fer travessies d'esquí,
raquetes de neu i alpinisme hivernal.

En aquesta ocasió us proposem

l'ascensió del pic Qüenca de 2.633

metres. Un cim que sovint resta obli

dat, tot i la seva singularitat.
Probablement l'àmplia silueta, amb
forma de tossal, i el fet de no ser el

punt culminant del massís, fan que
els pensaments es dirigeixin més

cap a altres cims del voltant, de

manera que la muntanya que avui

centra el nostre interès es converteix
en un objectiu complementari.
Però si ens hi fixem veurem que a

l'amagat racó SO hi sobresurten tot

un seguit de canals que ratllen el

rocallós vessant. El cim compta a

més amb una posició privilegiada
que permet gaudir d'una panoràmi
ca excepcional. L'ascensió en una

jornada, però, resulta esgotadora.
Per això recomanem fer-la en dos

dies, aprofitant el confortable refugi
d'Airoto i alleugerint així una pujada
que esdevindria, sens dubte, molt
dura. A continuació us proposem
dos itineraris per enfilar-vos fins al

capdamunt d'aquest cim singular:
un d'hivernal i una travessa.

Aproximació d'Isil al r¡fugi d'Airoto
• 3 h 30 rnin (estiu) / 4 h - 5 h

(hivern). 1.134 metres de desnivell.
• Des d'lsil (1.065 m) hem de prendre

el canú que puja a Airoto cap a l'oest,
primer per la riba dreta del torrent,

després Jer l'esquerra fins a les bor

des d'Airoto, on tornem a la dreta i,
finalment, a l'alçada de l'origen del

torrent, altre cop a l'esquerra. Amb
tants canvis de costat, és normal per
dre el carni, sobretot a l'hivern.

Seguim les traces prop de la llera, fins
a l'Estanyeneta, que com el seu nom

indica és un petit estany i que no té

sortida d'aigües. Aquí, el sender

deixa la vall general i és dirigeix cap
al nord per una fondalada molt mar

cada sota el pic Qüenca. Una nova

pujada cap a l'oest ens permet asso

lir l' altiplà on és troben l' estany i el

refugi d'Airoto, Suaument s'arriba al

refugi, a 2.199 metres.

• Si fem el recorregut a l'hivern, abans
d'entrar per l'estrenyiment que fa la

vall per pujar fins a l'Estanyeneta,
anirem cap al NO per anar a cercar

un pas a 2.240 m sobre la cresta S del

pic Qüenca. D'aquesta manera evi

tarem les possibles allaus del vessant

nord de la vall. Un cop aquí passa
rem el collet i, flanquejant, anirem a

cercar el canú d'estiu.



Corredor nord

del vessant oest

1a ascensió: Desconeguda,
(vàlid per la resta de canals)

Dificultat: PD+ ,
màxim 40°

Desnivell: 200 111

Horari: 1 h (aproxirnació)
1 h 30 min - 2 h

(ascensió)
1 h 30 min (retorn)

Època: gener - abril
o Des del refugi d'Airoto ens

_dirigim en flanqueig ascen

dent cap al NE per apropaT

nos a la base del corredor

situat al racó SO. La canal no

presenta tantes dificultats

com a primer cop d'Lill

podria semblar. Només la

central i la sud requereixen
unes ascensions més tècni

ques, però també més curtes.

o El corredor N, el més llarg i

facil dels tres, és ample, rectili
ni i amb un pendent d'entra
da suau, d'uns 30°. No obs

tant, aviat s' estreny entre con

traforts rocallosos i, encara que
no es torna gaire encaixonat,
el pendent sí que es fa més

fort i és manté regular, d'uns
40°. L'últim tram, obert i en

forma d'embut, ens porta
directament a l'àmplia carena,

on hi ha la possibilitat que ens

trobem plaques, sobretot a

prop del cim. Per al descens

seguim la cresta O i, abans de

l'inici d'un tram afilat i des

compost, baixem cap al N per

un terreny incòmode i pen

?ent. Quan ens sigui possible
haurem de flanquejar la cresta

i retornar-hi altre cop. Llavors,

sense dificultar arribàrem al

coll entre Moreda iAiroto, des
d'on per tornar al refugi hau
rem d'enfilar cap al SE.

Travessa Isil - refugi
d'Airoto - pic Qüenca -

Isil o Alòs d 'Isil

Dificultat: facil
Desnivell: 1.568 m

Horari: 3 h 30 min (lsil o Alòs
d'Isil - refugi d'Airoto)
1 h 30 min - 2 h

(refugi - pic Qüenca)
3 h - 4 h (pic Qüenca
- lsil a Alòs d'lsil)

Època: recomanable a la prima
vera i la tardor
oDes del refugi, ens hem de

dirigir cap al N fins a l'ampli
coll entre el pics de Bonabé i

Qüenca, des d'on resseguim
la carena O del pic Qüenca,
que separa les valls d'Airoto i

de Moreda, fins a arribar a

un punt on la cresta es torna

dificultosa que podem
identificar pel contacte entre

roques granitiques i calcàries.
Per superar l' obstacle, farem
un flanqueig facil pel N, per
terreny pendent i herbat fins
arribar a una mena de canal

àmplia que permet tornar de

nou a la cresta i assolir sense

problemes el cim.
o Del cim baixem en sentit

NNE resseguint la carena

rocallosa.Al voltant de la cota

2.100 haurem de dirigir-nos
més al N, voltant la carena, i

anirem a trobar la pista que
ve de les bordes de Lapre,
que agafarem fins a la cabana

de Portierro, a 1.920 m, punt
de pas de la via normal cap al

pic Moredo. Continuem per

la malmesa pista tot aprofi
tant les dreceres fins que arri

bem a un punt on l'haurem

de deixar i continuar per un

sender ben marcat que resse

gueix el torrent de Moreda

fins al poble d'Alòs d'Isil.

Observations i possibles variants:
o De la cabana de Portierro es

pot seguir la pista fins a les

Bordes de Lapre i el carni cap
a lsil.També és possible baixar

des del cim directament al

poble d'Isil per l'ampli, pen
dent i herbat llom E fins a les

bordes d'Airoto o de Lapre.
De la primera en surt un

corriol que enllaça amb el

carni del refugi. De la segona

es pot seguir la pista de

Moredo, dreceres' o el camí,
que permet arribar a lsil.

o Si es vol combinar el Qüenca
amb el Moreda cal resseguir la
aresta N fins a I'estanyol
de la Basseta, però cal tenir pre
sent que és més lluny del que
sembla i que allarga els horaris.

Fitxa

Naill: Refugi Gràcia a d'Airoto

Data â'inanguració: 6 d'octubre

de 1991

Alçada: 2.l99 metres

Terllle municipal:
València d'Àneu - Alt Àneu
(Pallars Sobirà).

Situaciô: A la vall d'Airoto, una mica

amagat a l'extrem sud de l'estany
d'Airoto.

Entitat: Unió Excursionista de Catalunya
Guarda: Lliure

Telèfon: 93 454 32 47

Pobles Illés propers: lsil i Alòs d'Isil

Rifugis més propers: Montgarri i Juli
Arnalot, tots dos situats a la Val d'Aran

Capacitat: 12 places
Obertura: Refugi obert, sense guarda
Caracteristiques: Cabana habilitada com a

refugi per la VEC, en commemoració
del cinquantenari de la VEC de Gràcia.

Equipat amb matalassos d'escuma,
flassades, taula de fusta, bancs, un cancell

per cuinar, estufa i emissora
d' emergència. Font d'aigua al costat del

refugi. És possible muntar-hi tendes de

campanya al voltant.

Accessos a pell:
Des d'lsil, pel barranc d'Airoto,3 h 30
min.

Des de les bordes de Lapre, 3 h

Des del final de la pista de Moreda, 2 h

30 min.

Des de Montgarri, 4 h

Des del pla de Beret, 5 h

Accés ell vehicle: carretera d'Esterri
d'Àneu a lsil

Activitats: Ascensions als cims dels
voltants: Gran Tuc de Marimanya (2.662
m), Tuc de Bonabé o del Ras (2.720 m),
Tuc de Rosari (2.594 m), Pic de

Qüenca (2.633 m), travesses, esquí de
muntanya, raquetes de neu, alpinisme
hivernal, etc.

Mapes: Montgarri Editorial Alpina
1:25.000

Bibliografia:
o Pallars-Aran. A. Jolis i M.A. Simó, CEC
1971.

o Pirineos núm. V de la Vczll d'Aran a

Andorra. M. Angulo Editorial
Elkarlanean 2000.
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notícies i activitats
Cent trenta-dues noves ensenyes

Un total de 132 socis van veure com

el passat 24 de novembre la Unió
Excursionista de Catalunya els

recompensava per la seva fidelitat a

l'entitat en el transcurs de la tradicional
Festa de de Lliurament de les

Ensenyes, un acte que en aquesta
edició va organitzar la UEC de Mataró i

que va tenir lloc al restaurant Can

Bruguera dels Planells de la capital del
Maresme,

Sintetitzant-ho molt, es van concedir

19 ensenyes d'or pels 50 anys de

pertinença a la UEC -vuit de
Barcelona, dos de Sants, una d'Olesa,
cinc de Mataró i tres de Gràcia-, i 113
més d'argent en reconeixement dels
25 anys -catorze de Barcelona, onze
de Sants, set d'Olesa, cinc d'Horta,
tretze de Mataró,vint-i-dos de Gràcia,
setze de Comellà, dos de Tortosa, set
del Prat i sis de Vall del Teres.

El president, Ramon Prieto, va fer

especial esment d'un dels guardonats,
Sígfrid Martínez, que rebia la medalla

d'or perquè el seu pare, I'expresident
de la UEC Francesc Martínez Massó,
mort el maig de l'any passat, el va fer
soci de l'entitat de molt jovenet. Prieto
també va fer especial incís en els

canvis que està vivint la UEC amb la
transformació de la revista
Excursionisme i el seu projecte
editorial, així com amb la

modemització dels refugis, No obstant,
va demanar un cop més la
collaboració de tots els socis "per fer
que la UEC esdevingui un referent en
el món de l'excursionisme actual i en

la societat catalana".

Però la festa, amb un atapeït programa,
havia començat molt abans dels
parlaments. L'hora d'inici de tota la

programació era les 1 O del matí, quan
estava prevista una passejada facultativa
a l'ermita de Sant Martí de Mata, que no

es va poder fer per la pluja. A la una,

tocava cantar a la Coral Núria i als
Cantaires de la UEC, i una hora desprès
hi havia el dinar de germanor.

Després de dinar, va ser el tom deis

Diatònics, el grup d'harmòniques de la

UEC de Mataró, que va fer un recital
de cançons de muntanya i que
donava pas d'aquesta manera al
lliurament dels premis del 1 r Concurs
de Fotografia Excursionisme, en el

qual es va imposar Jordi
Pinto González amb l'obra

"Montserrat des del

Matagalls". En segon lloc
va quedar l'obra "Las
Bardenas Reales", de
Josep Martín Barbena, i en

tercer "Nevada a la força",
de Gabriel Palou Tomàs.
La llàstima va ser l'intens

aiguat que va caure i que

"EL Cuc" TANCA LA COPA CATALANA DE MARXES
En una accidental coincidència amb la Festa de les

Ensenyes, el diumenge dia 24 de novembre es va celebrar la
39a Marxa d'Orientació i Regularitat "El Cuc", que cada any
organitza la UEC de Cornellà i que tancava el circuit de la IV

Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades. La prova,
que coincidia també amb el III Campionat de Catalunya, va
quedar una mica deslluïda per la pluja, que va caure amb

força durant la major part del recorregut, que en aquesta edi
ció es va desenvolupar per la comarca del Bages, i més con
cretament per les muntanyes de Saló, prop de Súria,
La marxa va congregar prop d'una setantena d'equips que,
mapa en mà, intentaven seguir un itinerari circular, projectat en
el plànol a escala, només amb referències del camí, sense
saber, referències externes ni d'altituds. L'orientació, tot i que
en principi no era gaire complicada, es va veure molt dificulta
da quan els mapes es van començar a mullar i a desfer per l'e
fecte de la pluja, que també va començar a dissoldre els sen

yals de pintura esborrable, malgrat l'esforç de la organització,
que preveient-ho, va fer més marques del que és habitual.
En canvi, la regularitat era prou lenta, cosa que va afavorir

força la consecució dels temps previstos tot i haver de passar
per camins enfangats. Això va donar puntuacions força bai
xes als equips que no sortien de l'itinerari.

34 exeursienísme
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va impedir que alguns dels guardonats
poguessin arribar fins al restaurant per
recollir el seu premi,

Finalment, i abans del lliurament

d'ensenyes, el director de la revista,
Lluís Catasús, i el secretari del jurat del
concurs de fotografia, Pasqual Garriga,
van fer la presentació del calendari

2003, que edita la UEC i que tots els
socis rebran a casa de forma gratUita,
El calendari s'ha elaborat a partir d'una
selecció de les fotografies que es van

presentar al concurs, tot i que no

necessàriament les premiades,
ja que el seu format no sempre era

adequat per a la reproduccló. El
consell de redacció de la revista té

previst consolidar aquesta iniciativa
i fer que el calendari "Excursionisme",
que també sortirà a la venda a un

preu de tres euros, es converteixi
en un punt de referència més en

aquest àmbit.

Pel que fa al Campionat de Catalunya, l'equip campió va ser

el format pels incombustibles i fidels a aquests tipus de pro

ves, Elisenda Tomás i Gener Aymamí, de la UEC de Sants,

Aquesta victòria també va contribuir a donar a la UEC de
Sants el campionat per entitats, Així mateix, la quarta edició
de la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades va

concloure sense sorpreses, proclamant-se campió l'equip
revelació d'enguany, format per Marta Vila i Jordi Planas, del
Club Excursionista Ripoll. Per entitats va revalidar el títol el
Foment Excursionista de Barcelona,
De cara a l'edició d'enguany de la Copa Catalana, la FEEC ha

previst incloure-hi una prova més, que organitzarà el Centre
Excursionista de Catalunya, Pel que fa al Campionat de

Catalunya, l'organització ha estat concedida a la UEC de
Sants.

METEOROLOGIA D'ALTA MUNTANYA

Cap excursionista negarà la rellevància de la meteorologia per
a la seva afició i cap meteoròleg restarà interès a l'estudi dels
meteors en l'àmbit específic de muntanya, Aquest fecund
punt d'encontre el va posar de manifest l'Associació Catalana
de Meteorologia (ACAM) el passat 23 de novembre en dedi
car les VIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè a la

meteorologia d'alta muntanya. La pròpia figura de Fontserè



representa aquest nexe, que va fer confluir assistents d'o

rígens molt variats. La bona organització va trobar respos
ta amb un nou èxit de participació.
En les comunicacions es van altemar dues òptiques:
d'una banda qüestions entre divulgatives i tècniques dels
experts en fenòmens atmosfèrics i, de l'altra, experiències
muntanyenques lligades a la meteorologia. Tot plegat va
servir per confeccionar una visió força àmplia de l'estat de
la qüestió en aquest país i més enllà. En l'anterior edició ja
s'havia enfocat un bloc temàtic cap aquest camp tot des

pertant un gran interès arran dels fets de l'hivern prece
dent. Com cada any, s'han publicat les comunicacions

recopilades.

CELEBRACiÓ DE L'ANY DE LES MUNTANYES
AL BARCELONÈS

L'organització commemorativa de l'Any Internacional de
les Muntanyes a la divisió territorial de la comarca del
Barcelonès de la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya (FEEC), el passat 9 de novembre, anà a càrrec
del Foment Excursionista de Barcelona. La celebració
consistí en un acte cívic extraordinari en memòria dels
excursionistes que l'any 2001 marxaren cap als itineraris
deia història i del record. Hi assistiren uns sis cents excur
sionistes en representació d'onze entitats.

L'acte, continuador des de fa més d'una vintena d'anys
de la Missa dels Excursionistes, se celebra anualment el

segon diumenge de novembre en un dels molts santua-

ris de Catalunya. Per aquesta edició, l'organització va

escollir el de la Mare de Déu de la Font Santa, a la parro
quial romànica de Sant Pere, del castell de Subirats (Alt
Penedès).
En el marc de la casa d'acollida Font Santa, Lluís

Domingo, president del Foment Excursionista de

Barcelona, va ser l'encarregat de presentar l'acte, però va

cedir immediatament la paraula a Daniel Pi i Tramunt, de
l'Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore, que va

fer una dissertació sota el títol: "El despoblament de les

muntanyes i l'abandó deles activitats tradicionals". A con

tinuació, Carles Albesa i Riba, del Club Excursionista de

Gràcia, va aprofitar el seu torn per reflexionar al voltant de
la investigació i l'excursionisme. En aquest sentit, va

assenyalar que "l'excursionisme creat per investigar sota
els conceptes científic, literari i artístic, no fou un fet fins al

1878, en una excursió a Sant Llorenç de Munt que s'inte
ressà per la muntanya". Tancà els parlaments Josep
Sicart i Tauler, deia Unió Excursionista de Catalunya, que
va exposar la filosofia de Mountain Wilderness de

Catalunya, una filosofia que, va dir, "des dels seus inicis,
ha fomentat el respecte pel medi ambient, per retornar al
paisatge l'estat Wilderness -no alterat per la mà de l'ho
me- principalment al Pirineu català i també a les muntan

yes sacres com l'Olimp i Montserrat.
El proper acte cívic se celebrarà el dia 9 de novembre de
2003 al santuari modernista de la Mare de Déu de
Montserrat a Montferri, a l'Ait Camp.

El Cadí, muntanya de peifil asimètric
per Ramon Boter de Palau

La serra de Cadí és una alineació mun

tanyosa orientada d'est a oest situada al

Prepirineu. Des del punt de vista hidrogrà
fic, és la barrera natural entre l'alta vall del

Segre i la capçalera del riu Llobregat. Fins
aquí no diem res de nou, si més no si el

lector té unes nocions mínimes de geo

grafia de Catalunya. Ara bé, hi ha un tret

relacionat amb la topografia de la serra de

Cadí que no està de més recordar: ens

referim al fet que és una muntanya amb

un perfil asimètric. Per comprendre que

significa això us convidem a fer una abs

tracció. Si féssim un tall topogràfic sud

nord d'aquesta muntanya, com si d'un

pastís de formatge es tractés, ens adona
ríem d'una banda, que els caients del

Cadí cap al Berguedà són tombats i, de

videm a tocar de peus a terra, o sigui a fer
d'excursionistes. Si agafem les botes de

muntanya i anem de Gòsol a Estana a

peu pel sector de l'Ordiguer, ens adona

rem que per pujar fins a la línia de carena

ho podrem fer caminant; en canvi per bai

xar a Estana per l'Ordiguer ens caldrà

desgrimpar o, segons com,' rapelar.
Aquesta excursió a peu, per tant, ens

posa de manifest que el vessant sud del

Cadí (o de solana) es distingeix per un

pendent relativament suau format, sobre
tot, per costes; i per contra, el vessant

nord (o d'obaga) és escarpat i abrupte,
amb un relleu format per un front continu

de cingleres i canals.

A primera vista, constatar el perfil asimè
tric del Cadí en una secció que es diu

Cerdanya tenen un perfil gairebé vertical.

Després d'aquest exercici mental us con-

l'altra,
. que els caients a sobre la "Llengua i muntany" a sembla que no ve a

tomb. Ara bé, si agafem un mapa ens

adonarem que l'asimetria d'aquesta mun-

tanya és ben palesa en la toponímia del

Cadí. Noms de lloc a l'obaga catinenca

com canal Baridana, canal de l'Ordiguer,
roca de l'Ordiguer o roca Punxeguda
delaten una orografia de la muntanya molt

dreta. Aquests són noms, en definitiva,
que conviden al pirineista a l'escalada en

, Vista del perfilglaç, a l'esquí extrem ... Per contra, els asimètric de la serra

topònims com costa del Cabirol, costa de Cadí, Font:
www.cibennonte.con

del Cristall, costa -------

Verda o Costa del

Vulturó, situats al

vessant sud de la

muntanya, ens con

viden a caminar per

paratges de fesomia

més suau,

amb la co¡'¡oboració del Centre de
Normalització LJngüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Descripció: Des d'on deixem e! cotxe

haurem d'arribar a la masia de cal Joan. La
pista hi passa a tocar, creua e! riu i puja fort
per guanyar alçada.A l' esquerra hi ha les

ruïnes de l'ermita de!s Àngels, part de l'antic
castell de la Llosa. La pista remunta en

direcció nord, canvia de vessant per deixar e!

riu a la dreta i arriba a un pla allargassat amb
pocs pins. És el prat Xuixirâ, final de la pista.
2h 15 min. Hi ha una cabana en runes i una

taula de pedra per fer un mos. El camí

continua en direcció N enlairat al vessant

esquerre de la vall. Arribats a la confluència

dels rius d'Engaït iVallcivera apareix lill nou
pla. A la part més alta hi ha la cabana dels

Esparvers, abric rústic de pedra que pot ser
difícil de distingir després d'una bona nevada.

Emprenem e! camí de Vallcivera en direcció

Descripció: Hem de seguir les marques gro

gues i blanques del PR-CSO. En dos minuts

assolim les runes de l'ermita de la Trinitat. El

camí puja en direcció NNE passa per les

runes de l'ermita de l'Àngel i assoleix l'obac
Portell de Cardó, 30 min. Baixem a llevant,
atents per prendre a la dreta una traça amb

fites que s'enfila a mitja costa per desembo

car al PR-CSO, que puja de la Múrria.

Aquest vessant té un gran interès botànic

pels seus teixos. El cami surt a un llom fora

del bosc on es troba el refugi del CE de

Rasquera amb una bona vista al nord. Cent

metres més enllà s'hi troba la font del Teix,
lloc acollidor presidit per un vell teix. Prop
d'un petit portell trobem la cova Llòbrega.
El paisatge canvia i el bosc és substituït pel
garric, que ens acompanyarà en una travessa

da pel vessant solell. Unes fites ens fan aban-

Descripció: Proposem tres vies a la cara

oriental de la Torre d'Eina, l'indret que ofe

reix més caràcter dins d'aquest petit massís
del Pirineu Oriental. Allunyat, té un accés

incòmode que obliga canviar de vessant, fet

que a l'hivern és quelcom neguitós. Avui dia
ha estat relegat a l'oblit en benefici d'altres
contrades menys sacrificades. És imprescindi
ble atacar molt aviat, ja que, donada la seva

orientació, e! sol toca tot seguit a la cara i els

recorreguts acaben en unes pales de forta

inclinació que és desaconsellable travessar

quan estan massa estovades. Per la mateixa

raó només ens hi atansarem quan les condi

cions de qualitat de neu i temperatura siguin
adients.ja que és un vessant propens a les
allaus després d'un període de nevades.
Tenint en compte tot això, és un lloc ideal

per fruir d'una petita però autèntica aventu

ra, cosa que ès d'agrair en una època en què

oest. La vall és estreta. Avancem prop de! riu,
hi ha carni a banda i banda i sovint força
neu.Agraïm portar raquetes. Quan la vall

s'eixampla, a 2.250 m (4 h), cal girar a la

dreta i remuntar e! riu que baixa dels estanys
de Montrnalús. La pujada forta acaba en una

mena de coll a l'altura de! primer llac. La
vista de! circ és meravellosa, envoltat de
C11ns com e! Ribús, e! Montmalús,
e!s Colells o e! Bony d'Engaït,
entre d'altres. Acabem d'entrar

sense adonar-nos-en a

Andorra; la frontera aquí no
segueix la divisòria d'aigües.
Poc més enllà trobem el

majestuós estany de

Montmalús a 2. 440 m.A

l' extrem oposat distingim e!

donar l'horitzontal per enlairar-nos cap a la

cresta. Un cop dalt, el panoranla s'amplia
molt, amb bones vistes de la vall de Cardó.

L'entorn canvia en passar al vessant obac on

alzines, pins i molses ens envolten. Deixem

un trencall a dreta que baixa al balneari pel
barranc de la Columna i continuem supe
rant un grau treballat a la roca que fa cap a

un sender ben marcat i que ens puja per la

dreta. L'agafem a l'esquerra i en pocs minuts

assolim la Creu de Santos, amb extenses

panoràmiques de!s Ports, Pàndols i el De!ta.
Tornem a la darrera cruilla i continuem cap
a ponent pel carni, que amb un pendis regu
lar acaba a la pista que des del balneari puja
al coll de Murtero. Ens queda encara la visita

a I'ermita de Sant Simeó, recomanable per la

seva originalitat. Una construcció a tres

plantes enlairada sobre un monòlit encingle-

aquesta paraula està tan vergonyosament
humiliada.

1. Corredor GAM. (Cerdà -Riera, 1957).
D inf. En bones condicions, 450.500• És el

primer recorregut de la paret. A la sortida
hi trobarem, dificultats rocoses si la neu

escasseja. Cal vorejar per sota de! triangle
rocallós del peu de la cara per anar a cer

car l'inici en orientació NE, a l'esquerra
de la canal de la bretxa d'en Xiulen.

2. Corredor SE. AD. 450 • El més senzill de
la cara. No hi ha dades de la primera
ascensió. Sovint es confon amb el GAM.

Baixant del coll de la Torre d'Eina s'ofe

reix frontalment i és inconfusible.
3. Esperó via GEM. (Gregori- Julio Grau,

1964) DID sup. Segons condicions. Es pot
seguir la goulotte fins a 600 a bé cavalcar
I' esperó (Ill" a IVa sup). Inici evident a
l'esquerra del corredor SE.

refugi. Els més agosarats travessaran e!llac pel
mig. Per al segon dia els cims més propers,
Montrnalús (2.782 m) o (Colells 2.748 m),
són assolibles en poc més d'una hora. Les

vistes sobre el circ de Pessons paguen amb

escreix l'esforç. Retornarem pe! mateix camí.

Pasqual Garriga

rat. Pujar-hi és qüestió de minuts, és el toc

final d'un bonic dia de muntanya.

Jordi Lluch.

Capa
Mora d'Ebre

Îl#CH

El descens del cim l'hem de fer en direcció

SE, anant a buscar sense dificultat el coll de
la Torre d'Eina.

Jordi Lluch



CONESA. ITINERARIS
A PEU PER AQUEST Bocí DE TERRA

Xavier Martorell Boada

Coí-lecdô Azimut, núm. 34
Cossetània, Valls, agost 2002

225x120 mm; 143 pàgines en b/n;fotografles i croquis
Crida l'atenció aquest títol perquè, ben formulat, insinua el grau
d'aprofundiment fins als detalls del país al que poden arribar les

guies excursionistes. ParalIelament als reculls a nivell de serrala

des majors, els treballs ben locals són decisius a constituir aquest
coneixement més global. No és una monografia geogràfica en

profunditat com moltes hi ha, sinó que dedica les pàgines a tra

mar fins a 22 excursions en aquest bocí de terra, sota el prin
cipi de descoberta personal i la intimitat.
L'entorn de Conesa és equilibrat, d'empremta rural indes

triable de la natura, en unes formes de relleu afables que

respiren pau i solitud. Es requereix el gust per les coses

petites i humils, i llavors de segur que no pot decebre.
Per a cadascun dels itineraris inclou, com és comú, un
apunt introductori, la descripció temporitzada, un cro

quis, el perfil, fotografies i una fitxa tècnica de resum.

Però aquesta contempla un terme molt pràctic de

"ciclabilitat" en tant per cent del recorregut, que sim

plifica les duplicacions "en bici - a peu" innecessàries en

aquest entorn i tipus de terreny.
Des d'aquesta secció no podem seguir el ritme editorial de Cossetània i sovint

queden noves guies per comentar.Aprofitem per a repescar dos volums que no tenia sentit

ressenyar a finals de temporada passada. Ara que ve l'hivern els recordem breument:
- Al número 26 de la collecció Oriol Guasch Terré de nou ens obre traça pel Pirineu amb un recull de travessies d'esquí
de muntanya.
- En una modalitat més planera, l'esquí de fons,Josep Pla Sanmartí repassa els millors circuits del Pirineu Oriental al 25è
volum.

Ja posats a fer llista, destacarem també tres títols més que considerem d'alt interès:
29:A peu per la Gavarra marítima, de Ricard Teixidor Palau
30: El Pallars Jussà a peu, de J. Creus i J. R. Gasa
31: Excursions escollides des de la Costa Daurada, d'Antoni Cabré

MarcJaneras i Casanova

RAFAEL DALMAU I FERRERES
IX JORNADES DE LITERATURA EXCURSIONISTA

Arxiu Bibliogràfic Excursionista
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona, 2002

205 x 150 mm, 202 pàgs., il·lustrat.

MiscelIânia dedicada a la memòria de Rafael Dalmau i Ferreres amb motiu del vint-i-

cinquè aniversari del seu traspàs, a càrrec de divuit muntanyencs experimentats que
amb els seus escrits honoren a l'amic i company. Excursionista, creador de seccions de

muntanya a Nosaltres Sols, autor i editor de guies, practicant de tota la vida, editor de
l'Enciclopèdia de l'Excursionisme, historiador i promotor dels Episodis de la Història

(uns tres cents volums publicats) iniciador i editor dels llibres del Club Excursionista de

Gràcia, així com, promotor de la collecció de l'Arxiu Bibliogràfic de la UEe.
El volum recullla dilatada vida de l'excursionista homenatjat, diversos temes com les coves de Núria o el

• romànic del Pallars, i altres de novel-la ficció. També hi dedica un parell de capítols a JacintVerdaguer i l' excursio
nisme català, cosa que en llegir-lo, ens fa retornar a les darreres anyades del segle XIX, període de feliç recordar.

Jaume Ramon i Morros



MAPA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC
EditorialAlpina, Barcelona, 2001.

Guia 210 x 115 mm, 30 pàgs., mapa 1:25.000 color

En desplegar aquest mapa de l'editorial Alpina, editat amb tots els avenços de la cartografia
topogràfica actual, no podem pas deixar de recordar la primera edició de l'any 1946, el pri
mer dels publicats per l'editorial Alpina, i la gran millora que va representar,ja que fins ales
hores havíem utilitzat per visitar el que seria després un parc natural, còpies del mapa
1:33.000 (dibuixat per I. Escuder) de la Guia monogròJica de sant Llorenç del Munt, editada

l'any 1935 amb motiu del vint-i-cinquè aniversari pel Centre Excursionista de Terrassa.
Podem dir que, actualment és el millor mapa de que disposem de la zona que envolta el

parc,ja que els seus angles són limitats pels municipis de Navarcles, Granera, Castellar del
Vallès i Vacarisses. Com ja és costum, acompanya el mapa una guia excursionista amb

dotze itineraris pel massís i un catàleg complet dels fenòmens càrstics i la seva situació
en el mapa.

.....Webs de motxilla

JR.M.

ESQuí per Maria Penyarroja

Quan arriba el fred hi ha gent que s'ensopeix. En canvi, a
alguns ens comencen a fer guspiretes els ulls pensant en
la neu i sospirem sense motiu aparent, especialment
quan els meteoròlegs anuncien mal temps, fred i cotes
de neu cada cop més baixes ... Acabem de revisar el

material, i ja estem a punt per lliscar per la neu. Si sou

d'aquesta mena, aquí van algunes adreces per gaudir
abans de sortir.

N'hi ha d'altres, però hi ha una website que ho té gairebé
tot, tot i tot. I fa venir unes ganes d'anar a la neu! De
consulta àgil i atractiva, • • - - - • està dedi-
cada tots els esports de neu: esquí alpí, de muntanya,
free-ski, telemark, kite-ski, snowboard, disciplines nòrdi
ques, esquí adaptat i més. Inclou notícies, consultori on
line, recomanacions sobre llocs, activitats, material, tauler
d'anuncis, comunicats de gruixos de neu de tot el món

(actualitzats dilluns i dijous), galeria de fotos i vídeos, un
apartat de salut i seguretat (amb consells d'entrenament i
forma física, nutrició, com evitar lesions), viatges, rutes,
reportatges, enllaços, ... En castellà.

BrmdllilIi-¡ms-K+D.gmcompta amb webcams, notícies,
material, comentaris a l'estil de piades i recomanacions

d'esquiadors sobre diverses estacions, ofertes de viatges,
consells de seguretat i què fer en cas d'allau. També és
en castellà. A més, val la pena rellegir les "Webs de motxi
lla" del maig del 2002, dedicades íntegrament als allaus.

Una altra plana força recomanable és •••

dedicada a l'esquí alpí i a I'snowboard, amb un completa
fitxa de les estacions d'Espanya, Andorra i França
(Pirineus i Alps) amb una breu descripció, dades tècni
ques, mapes de pistes, serveis. També compta amb un

apartat de notícies, consultes a especialistes, hotels i viat

ges, botiga virtual, venda on line de forfets, meteorologia,
comunicats de neu, i la possibilitat de subscriure's a un

butlletí informatiu personalitzat. Igualment, en castellà.

-. -. - inclou notícies, webcams, informació
de gruixos i estat de la neu, fotos, un apartat dedicat al
material, previsió meteorològica, estat de les carreteres,
mercat de material de segona mà, informes d'estacions
d'esquí d'Espanya, Andorra i França (Pirineus i Alps). I a
l'estiu informa sobre esquí en glaceres dels Alps, o bé a

l'hemisferi sud. Tot en castellà.

En anglès, a • I • trobarem mapes de la

majoria d'estacions d'esquí de tot el món. I
el • ofereix fitxes tècniques d'estacions d'es-

quí d'arreu del món, algunes amb comentaris d'esquia
dors que hi han estat, així com informació sobre meteo

rologia i material.

I ja per acabar, sempre va bé fer una ullada a les web
cams, per exemple a -. • ,per con
trastar les dades dels comunicats i gruixos de neu facili
tats per les estacions d'esquí (no hi són totes, però sí
una bona selecció). Diuen que «ulls que no hi veuen ...

"

Apa, a disfrutar i deixar bones traces!!!



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 muntanyenç, de l'esquiador i de l'espeleòleg
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UEC d� la Van d�1 Tenes

•••••• itinerari

1 h57' Poua de glaç 7.430 m

jant per un corriol que acaba a I'entr

ping. Seguim per la pista i quan arribe

que ve de la riera enmig d'un grup de
fem pujant i de seguida ens desviem

seguint una tanca de xiprers que baix
de LLobateres.

2h10' El molí de Llobateres 8.478 m 57

tat dell,{nolí trobem una font. Segui
rier� a�l.

.

s endavant deixem a la

r(9 Jh drat que ens portari
o (, de gueix baixant sua
\I

r sobre de la ri
nostra dreta
al gorg N
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