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....l!.a Unió Excursionista de Catalunya (UEC), guardona
da l'any 1983 per la Generalitat de Catalunya amb la Creu
de Sant Jordi, fou fundada l'any 1931. Celebrarà, doncs,
l'any 2006 el seu 75è aniversari, si bé la primera entitat que
va formar la Unió, fou l'Associació Excursionista Avant que
data de l'any 1904. Per aquests motius celebrarem, durant

els tres propers anys, el Centenari d'Activitats i el 75è
Aniversari de la UEC. Tot això és un dels motius d'orgull de

la UEC.

També ho és el fet que entre totes les 12 entitats que

componen la UEC, actualment unides per un conveni d'ac

tuació conjunta i properament per la figura jurídica d'agru
pació, puguem dir que no hi ha cap setmana que no s'or

ganitzin activitats, campaments, sortides en BfT,
espeleologia, escalades, senderisme, esquí de muntanya
etc., i que, per moltes de les muntanyes de Catalunya,
segur que hi trobareu algun grup de socis de la UEC.

I què n'hem de dir de les activitats socioculturals en què
participen o que promocionen les nostres entitats, com els

ateneus, el Consell Nacional de la Joventut, la Federació
d'Entitats Corals, els esbarts dansaires, els cursos de medi

cina de muntanya, els concursos de teatre, les Jornades de

Literatura Excursionista.

I les seccions d'iniciació, on els més joves, nois i noies,
aprenen no solament les tècniques excursionistes, sinó
també els valors cívics de respecte a la natura, la convivèn

cia, la solidaritat ... , l'esperit de la muntanya. Aquests són
uns altres dels motius d'orgull de la UEC.

Tenim una xarxa de nou refugis, sis rocòdroms, terrenys
d'acampada que cada cop estan millor gestionats i amb

millors serveis. Menció especial mereix aquesta revista que
teniu a les mans, tan heroica i amb tanta solera, i que fa un

any i mig va ser acuradament actualitzada, en format i con

tinguts adequats al segle XXI, i oberta a tothom.

la
Molts grans alpinistes i muntanyencs socis de la UEC han

participat en expedicions a pics com l'Annapurna, l'Everest,
el Makalú, el Shisha Pagma, el MacKinley, al Poi Nord, a les
serralades de I'Himàlaia, els Andes, els Alps etc.

Participem activament, juntament amb la FEEC, a nivell

particular o conjuntament amb altres entitats, en la vetlla i

preservació dels nostres drets excursionistes davant de les
administracions publiques i allà on faci falta.

Segons els seus estatuts, la UEC "es declara al marge de

qualsevol política de partit o sindical, confessió religiosa o

posició de classe social", però som un club català i com a

tal defensem i potenciem els drets de Catalunya.
Naturalment també aquests punts ens emplenen d'orgull.

Però l'orgull principal de la UEC són els més de 4.000

socis i sòcies, que, amb la seva fidelitat i amb el seu treball,
fan possible que l'entitat continuï endavant i amb tota la
ressonància en el món excursionista i la societat catalana.

Gràcies.

Els que encara no sou socis de la UEC i voldríeu partici
par en aquestes activitats, excursions, actes culturals o

socials i en aquests sentiments, podeu dirigir-vos a qualse
vol de les adreces de la contraportada, on sereu deguda
ment atesos.

Algú podrà, dir que, aquest article és propagandístic,
doncs sí, ho es, però es que per mi també és un honor i un

orgull ser soci de la UEC.

Ramon Prieto i Gusi
President de la

Unió Excursionista de Catalunya

Aclariment

El peu de foto de la imatge inferior de la plana 30 del número anterior correspon a un grup d'iniciació en el camí de la

Miranda del Príncep, a Monserrat. Així mateix, la baixada que descriu a l'article pot haver patit alteracions en els últims

mesos a causa dels temporals.

Els peus de foto de la portada i de foto superior de la pàgina 20 estan intercanviats.
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E I Î 987 a Biella (Itàlia) es van assentar les bases d'una nova organització anomenada
Mountain Wilderness. El seu objectiu: protegir la muntanya salvatge no modificada per
l'activitat de l'home -la wilderness, en anglès-. La seva tasca en favor de la protecció de

la muntanya, com es pot llegir a la Tesi de Biella, s'insereix com una peça més dins del

mosaic d'organitzacions de defensa de la natura. La seva originalitat: es tracta d'una

organització d'alpinistes.

D'una banda Mountain Wilderness (MW) vol millorar la situació de la muntanya euro

pea, una muntanya molt malmesa per dos segles d'una freqüentació que ha derivat en

massificació turística de la mà de tota mena d'elements artificials: estacions d'esquí, tele

cabines, remuntadors, helicòpters per transport d'esquiadors, carreteres, pistes, refugis
desproporcionats, cables, cadenes ... Es dóna així una paradoxa: el reclam que ha atret

l'usuari cap a la muntanya -la natura salvatge- desapareix. MW advoca pel progressiu
desmantellament d'algunes d'aquestes instal·lacions.

D'altra banda, també vol enfrontar-se a la problemàtica de l'alta muntanya extraeuro

pea, fonamentalment Himàlaia i Andes. Des del punt de vista ecològic són sistemes més

fràgils que les nostres muntanyes ja que suporten unes condicions climàtiques més
dures. Això fa que els efectes de qualsevol actuació es multipliquin. D'aquí l'interès per
fomentar un alpinisme menys agressiu. MW propugna expedicions de tipus alpí, lleuge
res, i per l'elaboració d'un codi ètic de l'alpinista que, entre altres coses, l'obligui a baixar
de la muntanya tot allò que hi ha pujat (tendes, cordes, brossa ... ).

El punt de vista de MW és, doncs, el d'un usuari per al quall'entorn no és un valor afe

git sinó el valor primordial de la seva activitat: internar-se en un medi salvatge i fer de l'as
censió programada un camí de relació amb aquest medi. D'aquí que en les seves tesis

no hi hagi justificacions científiques. I que es contempli tant el perjudici que pot represen
tar per a l'alpinista qualsevol mesura o acció que prenguin altres instàncies o usuaris com

el perjudici que puguin representar per a altres usuaris determinats comportaments
inapropiats dels alpinistes. Volem protegir la muntanya perquè la volem veure neta. Volem

desmantellar equipaments per no haver de suportar el seu impacte visual. Volem un codi
ètic per no conviure amb les deixalles d'altres expedicions i perquè volem gaudir del plaer
de descobrir la ruta i no haver de resseguir un camí marcat per cordes fixes

preinstal·lades. No cal dir que com a excursionistes estem en sintonia amb aquesta línia
d'actuació.

Des del febrer d'enguany en Josep Sicart -vicepresident de la UEC- és el coordinador
internacional de MW. Val a dir que la seva elecció confirma el reconeixement de MW

Catalunya com a membre de ple dret, conseqüència de la consideració explícita de

Catalunya com a nacionalitat. Això representa per a nosaltres un pas més en una altra

lluita. Un pas que ens satisfà. En aquest número xerrem amb el nou coordinador interna

cional sobre el paper de l'associació i, en particular, sobre MW Catalunya, entitat que ha
coordioat-durant més de Î O anys.

Després de tants anys, Sicart reconeix la dificultat de comptar amb el suport efectiu de
clubs, entitats i, fins i tot, dels propis excursionistes. Ens sobta que l'excursionista resulti,
en general, tan poc participatiu en iniciatives que persegueixen la millora de les condí-'
cions objectives en què ha de realitzar la seva activitat. Indiferència o desconeixement?

Sigui com sigui tenim la responsabilitat d'agrair allò que ens ha estat donat. I aquest
aqraïment, com tot a la vida, es projecta en el futur: agrair és transmetre a les noves

generacions allò que d'altres ens van fer a mans a nosaltres. De pares a fills, de mestres

a deixebles ... Transmetre els coneixement i transmetre el medi. En herència, tal com els
hem rebut nosaltres mateixos. Vet aquí una de les funcions de les entitats: la transmissió.
Ens agrupem per compartir -transmetre- coneixements i experiències. I també ens agru
pem per defensar un entorn que volem tan natural com sigui possible i només tan huma
nitzat com sigui necessari.
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racions de neteja prop d'alguns
refugis- i qualsevol agressió
medioambiental producte de l'acti

vitat humana han estat objecte de

les accions de MW Catalunya. En

aquest temps, s'han fet accions de

neteja a la Vall Ferrera, a Romedo, a

l'entorn del refugi de Coma de

Vaca, a Cavaliers, al Puigmal, a

Montserrat i, sense anar més lluny
aquest estiu, a la Vall Fosca.

Mountain Wilderness
Retrobant la natuxc¿t}!v�rge
F urgant bé entre llibres de natura,
història, sociologia i, fins i tot, políti
ca, no ens costarà gaire reunir

almenys una desena d'exemples
que situen la muntanya en l'origen
de les coses. Hi hem de situar,
sense anar més lluny, l'origen del

cicle de l'aigua. Hi trobaríem igual
ment l'origen de bona part de la

fusta que ha nodrit històricament els

pobles de la plana i les grans ciutats
catalanes. Hi situaríem també l'a
rrancada de la història de Catalunya
-en els antics comtats de la Marca

Hispànica que Carlemany va instau

rar als Pirineus per protegir-se de

les invasions àrabs-.

Simbòlicament, però també en la

pràctica, la muntanya sempre ha

estat situada en l'origen. Però,
agresta i poc agraïda per a les tradi

cionals formes de vida humana, la

muntanya ha viscut en l'últim segle
un procés paradoxal: defugida per
bona part de la població autòctona,
despoblada, per part dels qui vivien
a la plana i en els espais cada cop
més industrialitzats ha estat perce
buda com a aventura, com a reser

va de natura i com a espai de recer

ca interior dels límits d'un mateix.

Paral·lelament, font de recursos, a

mesura que la plana creixia econò

micament, aquests espais han estat

objecte d'una creixent explotació.
Primer va ser l'explotació forestal,
després la hidroelèctrica i ara la

turística.

Malauradament, les societats

humanes, i especialment les que
considerem desenvolupades, mai

han portat gaire bé això de la convi

vència en harmonia amb el medi, i la

seva utilització, sigui amb la finalitat

que sigui, sempre deixa petjada,
quan no agressió o devastació.

En aquest context, per tradició,
l'excursionisme ha representat una

manera de coneixement del medi
natural i ha estat clau en la divulga-

ció de la protecció medioambiental.

No obstant, però, en un marc en el

qual a poc a poc han pres més

força les activitats esportives i cada

cop més massificat, acompanyat
d'una societat en què l'individu

cada vegada s'inhibeix més de les

seves responsabilitats, que prefereix
delegar enl'administració, també els

excursionistes s'han acabat conver

tint, en alguns casos, en agressors
de la muntanya.

Conscients d'això, més de 300

muntanyencs catalans han decidit
"retornar" a la muntanya allò que

aquesta els ha donat, és a dir, recu

perar aquest estat de virginitat o de
"natura salvatge no modificada per
l'activitat de l'home". I per això, el
1 989 van crear Mountain Wilderness

Catalunya, membre de ple dret de
MW Internacional, organització en la

qual trobem noms insignes com

Carlo Alberto Pinelli, Kurt

Diemberger, Olivier Paulin, Patrick

Gabarrou, Fausto De Stefani,
Bernard Amy, Nicole Niquile, Cris

Bonnigton. En el sí de MW

Internacional, Catalunya actua al

mateix nivell que països com Suïssa,
Itàlia o França, enti

tats amb fins a deu

vegades més socis,
amb les quals,
però, la delegació
catalana competeix
amb un elevat índex

d'activitat.

En els últims 14

anys, edificacions

abandonades que
en el seu temps
havien servit per a la

construcció de les

centrals hidroelèctri

ques del Pirineu, la

brossa generada
per l'activitat excur

sionista -ñns a 400

quilos, se n'ha reco

llit en algunes ope-

Paral-lelarnent a les accions que
feia a Catalunya, MW Catalunya
també ha promogut accions com

l'expedició Free K2'90, en què es

van recollir sis tones de deixalles,
que van ser transportades en bi

dons i premsades per ser posterior
ment reciclades, o Annapurna'99,
en què un equip de setze persones
va recollir una tona de deixalles, que
va retornar a Catalunya.

Des del passat mes de febrer, el

coordinador internacional de MW és

el català Josep Sicart, també vice

president de la Unió Excursionista
de Catalunya, patró fundador de

l'organització i fins llavors coordina
dor de MW Catalunya.

excursionisme 5
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"El muntanyenc és
molt anàrquic.
Va a la muntanya,
la respecta i fa el que
convingui, però
a l'hora de manifestar-se
costa que es mogui."

«La muntanya
és la font de la vida»
josep sicart. coordinador internacional de Mountain Wilderness

Excursionista des dels dotze anys i amb una vida dedicada a

la muntanya, Josep Sicart és des del passat mes de febrer el

coordinador internacional de Mountain Wilderness, de la qual
va ser patró fundador ara fa ja 16 anys. Amb 69 anys i després
de fer gairebé tots els cims del Pirineu -49 vegades la Pica

d'Estats- i haver practicat el muntanyisme i l'esquí de muntan

ya per tot Europa, el també vicepresident de la UEC s'enfron

ta ara al repte de donar ressò a les activitats d'una associació,
formada per gent de la muntanya, que intenta transmetre el
seu amor per la natura i retornar-li el que aquesta li ha donat.
No sembla una tasca fàcil, però, en un àmbit on els interessos

econòmics deixen cada cop menys marge de maniobra.

¿Què és Mountain Wilderness? ¿Quins són els seus

objectius?
"Wilderness", fonamentalment vol dir "naturalesa salvatge no

modificada per l'activitat de l'home". Aquesta paraula aporta
un matís de muntanya verge, sense pistes d'esquí, telefèrics,
camins ... És una muntanya natural, amb tota la seva virginitat.
El 1987, un grup de muntanyencs va decidir crear aquesta
associació d'alpinistes en defensa de l'alta muntanya. És una

organització internacional. Cada país va muntar la seva pròpia
associació. Algunes, però no han acabat de quallar. Les que
funcionen més són, per exemple, la de França, Suïssa,
Alemanya, Itàlia, Catalunya ...

Catalunya, no Espanya?
A Espanya n'hi ha també una a Madrid, però no ha acabat de

rutllar. Ha sorgit un problema, ja que ells voldrien que es creés
Mountain Wilderness Espanya i que Catalunya desaparegués.
Ells no entenen que puguin conviure Mountain Wilderness

Espanya i Mountain Wilderness Catalunya. Llavors, se'ns va

suggerir que nosaltres agaféssim la presidència espanyola,
però hauria de ser renunciant a Catalunya i a fer les coses en

català com les estem fent. De tota manera, hem demostrat

que treballem amb efectivitat, prescindint de la política i fent
feina concreta. Perquè, de vegades, això de Mountain
Wilderness sembla d'entrada una guerra perduda, ja que no

hi ha el suport que hi hauria d'haver per part de clubs, entitats
i dels mateixos muntanyencs.

Ni tan sols els muntanyencs?
El muntanyenc és molt anàrquic. Va a la muntanya, la respecta
i fa el que convingui, però a l'hora de manifestar-se costa que es

mogui. Per exemple, no hi ha hagut mai una manifestació d'al

pinistes defensant la muntanya. Els únics que ho hem fet hem

estat els de Mountain Wilderness, que hem anat al Montblanc,
hem anat a les Dolomites, hem desplegat una pancarta, ens

hem oposat a I'heliesquí, ens hem oposat a la urbanització i a

les pistes d'esquí en segons quins llocs. Hem demanat que és
declaressin parc nacional certs sectors ... I aquí cal matisar que
els fet de crear parcs nacionals no vol dir que es limiti l'alpinisme,
cosa que ara ens està passant aquí a Catalunya.
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Sí, amb el PRUG d'Aigüestortes
És que et diuen: "a partir d'aquí no es pot passar". I després
permeten que hi passin jeeps i fan pistes d'esquí enllà i més
enllà, i després resulta que no han netejat les que han quedat
obsoletes, com pot ser la de L1essuí a altres estacions que
han quedat en desús.

Criticava fa un moment la falta de cooperació del món

excursionista. Quin tipus de relació mantenen amb els
clubs i els mateixos excursionistes?
Nosaltres intentem treballar independentment de la federació,
som una associació que té un número de socis a cada país, i
cada país treballa de forma independent, sense estar vinculat a

cap poder polític ni econòmic. Per a nosaltres, allò que realment

importa és poder treballar amb llibertat. I és clar, això fa que de

vegades resulti que som incòmodes que volem fer segons què.
Per exemple, a Chamonix, resultem incòmodes per al municipi,
que veu bé que hi hagi una gent que vulgui que es respecti la

muntanya, però d'altra banda hi ha els interessos dels empre
saris que tenen instaHacions, telefèrics a pistes d'esquí.

Els pot fer arribar a sentir impotents la lluita contra

aquest tipus de poders? Tenen la sensació d'estar llui
tant en una batalla perduda?
No, no és mai una batalla perduda. És una batalla que és difí
cil, però que valia pena lluitar. Nosaltres aquí a Catalunya, per
exemple, hem aconseguit que les empreses hidroelèctriques
netegessin tot allò que havien deixat empastifat per fer ins
tal·lacions i construccions i coses així. I encara ho estem fent.
Enher i Fecsa ens van fer cas i ràpidament ens van ajudar i

van posar material, personal i diners per poder fer aquesta
neteja, per exemple a la Vall Ferrera. O sigui que batalla per
duda, no, però som una associació que no tenim ni la força ni

els socis de Greenpeace. Si fóssim tants socis com

Greenpeace, llavors tindríem diners i força com per poder cri
dar. Però quan fem alguna cosa, tenim un ressò petit.

Com a coordinador internacional, a escala mundial,
quines són les prioritats de l'entitat?
A nivell mundial, cada Mountain Wilderness fa la seva feina
dins del seu país i després col·labora coordinat amb accions

que es puguin fer a escala internacional, com, per exemple,
reivindicar el Montblanc, organitzar una manifestació a les



Dolomites per impedir que es faci I'heliesquí. Per exemple,
ara, el dia 5 (de juliol) surt una expedició al Noshak. No és la

primera, se n'han fet diverses. Aquesta, dirigida pel Carlo

Alberto Pinelli, anterior coordinador internacional i ara delegat
per a les qüestions a l'Àsia, anirà a fer el cim, però a més a

més faran un curset per preparar quinze o divuit joves d'allà

per a què no siguin merament xerpes, sinó que a més cone

guin les tècniques d'alpinisme per conduir, que ells siguin
protagonistes de les expedicions.

o sigui que també hi hauria una funció social.

Exacte, intentem ampliar les seves possibilitats. Allà, per

exemple, ja es va fer una expedició al K2. L'objectiu no era fer

el cim. Es va arribar fins molt amunt, però no van fer el cim.

L'objectiu era netejar la muntanya. Després, aquí a Catalunya,
l'any 99 vam organitzar l'expedició Annapurna, de la qual vaig
ser el cap, on també vam anar a netejar.

"Ara l'administració ens diu:
«a partir d'aquí no es pot passar». I

després permeten que hi passin jeeps i

fan pistes d' esquí enllà i més enllà."

Quanta brutícia hi van arribar a recollir?

A l'Annapurna, vam recollir una tona i escaig, que ens vam

endur a Barcelona en vaixell. Es tractava de demostrar que

això no és netejar i "aquí us ho quedeu", perquè allà tampoc
tenen sistemes de reciclatge. En aquest cas, el que vam fer va

ser cremar el que vam poder, vam enterrar la matèria orgànica,
i la resta ens ho vam endur. Bé, aquí, nosaltres ens vam

emportar botelles d'oxigen, cordes, escales d'alumini, una gran

quantitat d'ampolles de vidre, cuines trencades, botes, mate

rial de muntanya obsolet, estaques d'alumini. Era una cosa

testimonial. No podíem recollir-ho tot per després deixar-Ios

ho. I portar-ho aquí ens va costar, perquè vam tenir problemes
amb Sanitat i Duanes, que no havien vist mai facturar deixalles.

Una actuació d'aquest tipus, l'entén l'opinió pública?
No, no l'entén.

Ni els excursionistes mateix?

No, no. Veiem que ens falta divulgació. Ara us fareu ressò de

la nostra activitat a Excursionisme, però és que, per part de la

FEEC, gairebé mai no ha sortit res a Vèrtex, per exemple. A la

revista de la federació espanyola quasi mai ha sortit res, tam

poc. I això és sorprenent perquè som un moviment que

defensa l'alpinisme, l'ètica de l'alpinisme. Mountain

Wilderness es va crear pensant: "Nosaltres els alpinistes hem

rebut molt de la muntanya, però hem de fer alguna cosa per

què no es faci malbé".

¿Com hem d'entendre que l'excursionista, que se supo

sa que estima la muntanya, que busca precisament

aquest contacte amb la natura en el seu estat més pur,

tingui després aquesta falta de conscienciació?

Bé, potser no és falta de consciència, sinó més aviat comodi

tat. .. Com que la muntanya encara, per sort, està bastant neta.

Quan la gent comenci a veure que allò és una immundícia, que
no es pot acampar, ni aparcar, ni res; que l'aigua ja és bruta tot

just brollar a dalt de tot, cosa que comença a passar ...

Ah, sí?

Tu vas a Andorra i no en beguis pas, d'aigua d'aquella, per

què entre les pistes d'esquí i tot ... L'endemà de tancar les

pistes de Grau Roig - Pas de la Casa, vaig pujar per la pista

per fer el Pic Nere d'Envalira, tot sol, i bé, encenedors, caixes

de tabac, botelles, plàstics, envasos de crema, llapis de pin
tallavis, pintes i, fins i tot, una bossa de mà. Vaig baixar carre

gat com un xerpa. I això que encara hi havia molta neu!

Bé, no sembla que les pistes d'esquí es distingeixin per

la protecció del medi.

Ara tu vas a La Molina - Massella, i per la banda de Massella

han tallat una quantitat d'arbres tremenda per fer uns grans

aparcaments que, com a molt, serviran vint o trenta dies a

l'any. La resta està completament abandonat i no hi va ningú.

Quin és el paper que juguen els ajuntaments en tot plegat?
Gairebé sempre trobem el suport del ajuntaments, perquè
veuen que és necessari tenir la casa endreçada. Ells d'entra

da no ho valoren, perquè ho tenen allà tant a prop que no

s'havien adonat que el patrimoni més important per un turis

me de qualitat és tenir el paisatge. Per exemple, Baquèira ara

és un paisatge mort. Qui hi va a fer excursionisme? Sí, a l'hi

vern sí, però i ara? És com a La Molina. Hi van tallar una gran

quantitat d'arbres, però ara n'hi tornen a plantar perquè han

descobert que, si no, la neu no s'hi queda. I llavors han de

posar canons de neu i han de treure l'aigua d'algun lloc. lla

treuen de dalt de tot i després resulta que a baix tenen res

triccions. A Vallter, on neix el Ter, per exemple, s'ho van carre

gar per fer pistes i els vam haver de posar una denúncia per

què, home, si li impedim el naixement, potser l'aigua surt per

una altra veta i el riu, en lloc d'anar cap a un poble, se'n va

cap a un altre. Són coses que no es tenen en compte.

¿Podem dir, doncs, que estem explotant irracionalment

la muntanya?
S'està explotant irracionalment sense tenir en compte totes

les parts. La part especulativa, que existeix, s'escolta més

que la part ecologista, que és la pesada, la que fa nosa.

Mountain Wilderness no està en contra del progrés deis

pobles, però volem que es faci d'una manera racional. La

muntanya és la font de la vida. És com les artèries del cos

humà. Si tu les embrutes hi ha un col·lapse, una fallada car

díaca. Doncs, les artèries de la vida humana són els rius, que

neixen a les muntanyes. La font de vida està on neix l'aigua.
Per això, a I'Himàlaia, la gent viu tant estretament vinculada a

la muntanya. La gent és part de la muntanya. No són uns

éssers humans com nosaltres, que ens creiem a part de la

terra. Ells hi estan integrats.

I amb els clubs muntanyencs, com creu que s'hauria de

fer aquesta col-laboració per trencar aquesta dinàmica

en què l'excursionista va a la seva?

Bé, caldria que als clubs hi hagués més sensibilitat. Tot i que,

d'alguna manera ja n'hi ha, no hi ha grups que abordin exclu

sivament l'ecologia. Els clubs treballen més la part lúdica,

però ser l'escombriaire de la muntanya no li agrada a ningú, i

això és el que voldriem intentar a Mountain Wilderness.

H.V.M.
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Text d'oriol Padró i Cirera

Fotografies de tluis Catasús

bans que res i a tall de presen
tació parlarem breument d'Arbú

cies, un municipi molt atractiu en

diversos aspectes. Amb un govern
municipal de caire assembleari,
aquest poble té un dels millors
museus etnològics, per no dir el

millor, de Catalunya. Es tracta del
Museu Etnològic del Montseny La

Gabella, que va ser als anys 80 un

referent en el món dels museus.

Aquest museu exposa tot tipus d'ei
nes i diversos elements relacionats

amb les activi
tats tradicionals

al Montseny.
No obstant, en

aquest article

no es pretén
parlar de tradi
cions populars
ni d'oficis antics, sinó de la relació
entre els grups humans i la natura

en un medi concret, el massís del

Montseny, que té com a peculiaritat
el fet de ser un entorn on la vida
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Casa l'Agustí és un dels millors exemplars de l'evolució dels usos de la masia

Els voltants de la Casa l'Agustf

humana s'ha anat adaptant a diver
ses situacions en un marc molt

especial: un parc natural.

Tots els lectors excursionistes
coneixen la bellesa del Montseny,
un dels motius pels quals se'l va

protegir sota la figura legislativa del

parc natural. De fet, el Montseny és

l'espai natural protegit més antic de

l'Estat, declarat ja d'interès natural
en època d'Alfons XIII.

El Museu d'Arbúcies, a part d'ex

posar objectes avui ja en desús,
s'ha caracteritzat per dur a terme

sempre una tasca de reforç de la

identificació de la població amb el

territori i de valoració de la pròpia
identitat com a gent de muntanya,
pagesos, ramaders i llenyataires o

carboners. Gent del Montseny, al

cap i a la fi. Per a aquesta tasca
s'han anat desenvolupant diversos
projectes d'investigació i de difusió.

Actualment, un dels principals pro
jectes que La Gabella té en marxa

es titula "El mas al Montseny", i es

porta a terme conjuntament amb la



Universitat de Barcelona i la Uni

versitat Politècnica de Catalunya.
Com el nom deixa entreveure, el

projecte "El mas al Montseny" con

sisteix a recollir tota la informació

possible sobre la vida als masos del

massís: des de la seva estructura

arquitectònica, fins a les funcions

de cada membre de la família, pas
sant per les relacions amb la terra i

els veïnats. Per tant, s'entén el mas

no com una casa, que és com

sovint la veiem els visitants de ciu

tat, sinó com un espai físic, una

estructura familiar, un sistema eco

nòmic i una part d'una comunitat.

És a dir, com un sistema organitza
tiu complex, a través del qual l'ho

me s'adapta de la millor manera

possible a un entorn difícil com és la

vida a muntanya.

Porta principal de Casa l'Agustí

Un mas, a part de ser un habitat

ge, identifica una família amb el seu

patrimoni, és un sistema d'organit
zació de la producció, un model

d'adaptació al medi optimitzant
recursos, i és també un símbol

identitari, ja que aquell que viu en un

mas és conegut pel nom del mas

("en Joan de Cal Moix"). Això era

així abans i continua sent així ara.

La única cosa que ha canviat és

que, en general, avui en dia poca

gent viu als masos. La millora dels

mitjans de comunicació ha fet que

els habitants de masos hagin anat

Però lluny de nostàlgies, els testi

monis recollits no es limiten a mos

trar com eren les coses en els

masos tradicionals, sinó que també

es mostren com són les coses ara i

quins processos de canvi s'han vis

cut. Per a fer això s'ha estudiat la

documentació antiga que s'ha

pogut recollir dels masos, però
alhora, s'han realitzat entrevistes

amb els seus habitants.

baixant a viure a vila. Això que pot
ser, des d'una visió nostàlgica i tra

dicionalista, pot semblar una pèr
dua, des del punt de vista dels

habitants dels masos és un guany.
Per molt que ens agradi la muntan

ya, la natura i els espais oberts, tots

preferim tenir facilitat d'accés a ser

veis, botigues a prop de casa, etc.

Resultaria fals, doncs, dir que no

ha canviat res. Han canviat moltes

coses. Les activitats, les relacions

familiars, la transmissió de les

herències, ja no tenen res a veure

amb el passat. I malgrat això, els

Menjador de Casa l'Agustí

masos segueixen sent tot el que

hem dit abans. Tot i que les formes

hagin canviat, l'essència roman

intacta.

Hem dit que un mas identifica una

família amb un patrimoni, una pro

pietat. És fàcil de veure que això no

ha canviat gaire. El concepte de

propietat familiar continua tenint la

mateixa importància que abans.

El mas també segueix sent un sis

tema d'organització de la produc
ció, però ara ja no es produeix cere

al, llana o carbó i llenya (segons la

cota d'alçada del mas ), sinó que
s'ha canviat d'activitat econòmica i

s'ha obert una casa de turisme

rural, un restaurant o un taller d'ar

tesania. De fet, aquí és on trobem el

principal canvi de la vida al mas del

Montseny: el pas del sector primari
al sector terciari, precisament pel fet

que parlem d'un parc natural i, per

tant, d'un atractiu per a turistes i

excursionistes com nosaltres, que
deixem la ciutat o poble el cap de

setmana per pujar al Matagalls o a

les Agudes i que, tot baixant, parem

a comprar un producte típic o

dinem en un restaurant que havia

estat una masia i, qui sap, potser
seiem a menjar al bell mig d'una

antiga cort de bestiar.

L'església que corona

el turó de Tagamanent

excursienisme 9
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Algú potser dirà que resulta trist

que, a causa del turisme, s'hagin
perdut activitats que s'havien dut a

terme durant segles. No obstant,
hem de pensar que, en els masos

de muntanya de la resta de

Catalunya que no estan en un parc
o una zona turísticament atractiva

com és el Montseny, la vida fa

temps que s'hi ha acabat, o poc de

temps Ii queda. Per tant, probable
ment la única manera de preservar

aquest patrimoni sigui el pas cap al

sector terciari.

No oblidem que, sovint, els excur

sionistes mirem la muntanya i la

natura com un ideal, però que la

vida a pagès és molt dura. De fet,
hem comentat que el mas era

també un model d'adaptació al

medi. I això és el que han fet els

habitants dels masos del Montseny,
adaptar-se a un moment en què no

es pot viure de pasturar ovelles, fer

carbó o cultivar cereals.

En una de les entrevistes amb

habitants de masos, l'hereu ens va

resumir aquesta idea amb una frase

molt il·lustrativa: "a pagès, es tracta

d'adaptar-se. Si ara cal cultivar blat,
cultivem blat; si calen patates, pata
tes; i si calen càmpings, obrim càm

pings".

El projecte impulsat pel museu

d'Arbúcies, té diversos vessants: el

més pesant i complex és el de

recerca. En aquest hi participen
arquitectes que treballen per tenir

Menjadores de Casa l'Agustí

sobre els plànols tots els masos del

massís del Montseny, diferenciant

ne les etapes. Per això es col·labora

amb historiadors, ja que trobem

masos amb construccions que van

des de l'edat mitjana fins a l'actuali

tat. De fet, aquesta és una manifes

tació física de la capacitat -o millor

dit, necessitat- d'adaptació a l'en

torn. Segons les èpoques, les activi

tats econòmiques, els productes, la

prosperitat de la família, la fesomia

de la casa varia. L'edifici s'adapta a

les noves situacions de la mateixa

manera que ho fan els seus habi

tants.

10 excurslonisrne

També hi participen antropòlegs
que recullen el coneixement que
només es pot transmetre verbal

ment, de persones que encara

recorden el mas tradicional, i la

memòria de les quals cal fixar en

enregistraments o transcripcions.

Així, doncs, és un projecte pluri
disciplinar, complex i ambiciós per

poder oferir un coneixement seriós

sobre un fenomen humà molt pecu

liar, ja que ha permès que una

estructura complexa com és el

mas, que en altres llocs ja ha mort o

està en perill, segueixi viva, adap
tant -se al dia a dia.

I quina repercussió tindrà aquesta
recerca? Doncs aviat començaran a

aparèixer publicacions sobre la

qüestió i una ambiciosa exposició
que es presentarà a Barcelona i a

Girona (recordem que el Montseny
està repartit entre les dues diputa
cions) i que anirà itinerant per tots

els municipis del massís.

Per tant, esperem a veure aques
ta exposició que podrem considerar

una síntesi de les reflexions que tot

aquest equip pluridisciplinar ha esta

duent a terme i que, ben segur, ens

plantejarà alguns dubtes sobre la
vida al camp, sovint idealitzada o

vista amb uns ulls excessivament

nostàlgics, i que potser ens anirà bé

per adonar-nos que el mas és més

que una casa de pedra vista, on hi
viu una gent rústica i folklòrica.•



Lanova.
viaper Jaume de Ramon i Vidal

Le"adi'la I expresident soviètic Mikhail

Gorvatxov, en una entrevista a La Vanguardia del 10

de maig de 1994 amb motiu d'una visita a Barcelona,
deia que els valors mundials estaven canviant

ensems que la civilització i que els vells valors com els

Drets Humans i els nous com el respecte per l'ecolo-

gia haurien de buscar una harmonia, un equilibri entre

home i natura.

És ben veritat que la societat actual reconeix com a

valor la protecció del medi natural i, fins i tot, seria

molt mal vist manifestar una postura contrària. Però,
en aquesta qüestió, paraula i acció estan cada cop

més allunyades l'una de l'altra.

Gaspar Mora deia en el pròleg d'Ecologia i ètica

mundial (Barcelona, 1996) que l'interès per l'ecologia
per part de tothom és bo perquè, a banda que hi

pugui haver interessos materials a pugui ser un feno

men de moda, vol dir que hi ha un interès per "la

defensa de la nostra terra, de la nostra llar, del nostre

món i el nostre cel, de casa nostra; de manera que

significa l'adequada relació amb la naturalesa que ens

envolta i que som". No obstant, Nicolás M. Sosa, a

Ecologismo y ecología, un nuevo paradigma
(Salamanca, 1991), explicava que la consciència eco

lògica no ha penetrat suficientment en la població i

que aquesta només és receptiva quan el desastre és

enormement visible. L'exemple més present el tenim

en la marea negra generada recentment a les costes

de Galícia, que ha mobilitzat amplis sectors de pobla
ció mentre, no obstant, la contaminació del mar amb

petroli continua sent un fet constant per culpa dels

vaixells que netegen els seus dipòsits, cosa que, si bé

representa una contaminació molt més gran, com

que no ocasiona cap desastre important no mobilitza

pràcticament ningú.

L'educació ambiental, per tant, és un aspecte fona

mental dins i fora del sistema educatiu i cal que tots

ens apropem a l'ètica filosòfica del nou humanisme

en què l'home ja no és el centre de totes les coses,

sinó en l'espai natural que li pertoca i .en l'esglaó que
li correspon dins de la cadena de la vida. I a la vega

da és un humanisme obert a la totalitat dels éssers

vius, respectuós amb les altres espècies i amb l'en

torn natural. Estem en contra, però, de l'ecologisme
radical, que vol excloure l'home del medi deixant-lo

completament fora, com ho demostren les mesures

que limiten de forma extrema la presència excursio

nista en alguns espais naturals.

L'excursionisme, molts cops sense saber-ho i altres

amb plena consciència, ha estat pioner en la defensa

dels valors ecològics, tant en el segle XIX com en el

XX. Conèixer és estimar. L'excursionisme científic,
amb el seu afany de descobrir i estudiar la geografia,
geologia, botànica, astronomia, meteorologia i altres

ciències, fidelitzava els seus practicants amb aquesta
estimació pel medi, que comportava, com és lògic, la

seva cura i protecció.

El vessant més esportiu, amb Ramon Arabia a Artur

Osona, confluïa en el mateix interès, però per la via

del gaudi i del plaer visual dels paisatges, així com de

la superació personal en els reptes que la pròpia
natura marcava. En Excursions pels Pirineus i els

Alps, el 1927, Josep Maria Guilera comentava una

excursió a Núria: "Durant aquells dies havíem corre

gut força per la regió i ja ens eren familiars bona part
dels pics i dels passos, de les crestes i canals, portats
per la nostra dèria de petjar nous terrenys i de cercar

hi amb afany -i llavors sense resultat- els isards, gen

tils habitants de les extenses contrades, els quals, als

meus companys els tenien i tenen encara el cor

robat". Demostratiu que l'excursionisme va donar les

primeres passes a l'hora de donar a l'ecologia tot el

seu valor abans que aquest fos acceptat per la majo
ria de la societat, i esdevingués gairebé una moda en

mans dels esnobs i de la política fàcil.

No obstant, si fem autocrítica ens hem de respon

sabilitzar de no haver sabut liderar l'opinió pública en

aquestes qüestions, cosa que ens hauria permès de

situar l'excursionisme en una primera línia dintre de la

societat catalana, de la mateixa manera que havia

estat un referent abans de 1975 en la lluita per les lli

bertats i la identitat nacional.

No voldria pas acabar sense felicitar els amics de

Mountain Wilderness de Catalunya, que han passat
de les teories i les paraules a l'acció i, en aquest sen

tit, han de ser la punta de llança i el referent del nos

tre col·lectiu en totes les actuacions futures.

amb el suport:

Jf1TR Generalitat de Catalunya
� Departament de Cultura

Secretaria General de l'Esport

excursjenisme 11
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Situada molt a prop del conjunt
arquitectònic de Vilademàger, al

municipi de la Llacuna, a l'Anoia, la

cova de les Rondes és un accident

generat sobre un relleu calcari que
forma part de la unitat geològica
coneguda com el Bloc de Gaià.

Aquesta cova s'ha produït a través
de l'enfonsament d'un bloc colossal

que vertebra, resseguint fidelment la

direcció de la falla, la galeria princi
pal. És un excel·lent exemple de for

mació tectònica, amb una longitud
prou important com per ser consi

derada una de les grans cavitats

d'aquest tipus a Catalunya. Dels

diferents grups d'espeleòlegs que

han dedicat temps i esforços a l'ex

ploració de la cova, destaca el tre

ball realitzat pel GERS de I'AEM,
que l'any 1984 publicà un complet
estudi i una elaborada topografia
que posa de manifest la importància
d'aquesta xarxa, al temps que en

12 excursíenísrne

regulars. També caldrà passar un

seguit d'obstacles, entretinguts i

atlètics, que, sense ser difícils, exi

geixen un cert esforç. Després de

pluges cal redoblar l'atenció, ja que

importants filtrats humitegen alguns
sectors i deixen el ferm més relliscós

que de costum. En el transcurs de la
vostra visita, sigueu respectuosos
amb l'entorn i no feu més soroll del

necessari. Penseu que no esteu

sols. És fàcil veure rat-penats -no

els molesteu enlluernant-los directa

ment amb els lIums-, i fauna especi
fica. Veureu algunes pintades que

enlletgeixen parets i blocs, i potser
trobeu alguna brutícia que podeu
recollir, de forma altruista, contribuint

així a la conservació de la cova.

Finalment hem d'assenyalar que és

imprescindible entrar per la boca

oriental, ja que d'una altra forma no

es possible realitzar aquesta singular
travessa.

Text i fotografies d'oscar González

revela nous passatges. Encara avui

hi ha la possibilitat de poder trobar

més prolongacions.

L'escassetat de formes recons

tructives és generalitzada i només

es localitzen alguns recobriments

estalagmítics parietals. Aquesta
mancança, però, queda substituïda

per una morfologia ben peculiar
caracteritzada per les parets llises,
els passadissos adíaclassats, blocs

encastats, esllavissades i nivells. Tot

plegat engendra un caòtic complex
subterrani difícil de ressenyar i, per
això, el treball citat es limita només

a descriure allò més essencial. La

resta queda en mans del criteri per

sonal, cosa que fa recomanable

l'estudi detallat de la topografia.

En el recorregut sovintegen les

seccions poc àmplies i altes, que
entrellacen saletes de dimensions



Dades d'interès:

�I
• La planxa: Una pedra en forma de dau, a la dreta, i encastada

entre una llastra i la paret, ajuda a guanyar un nivell superior
que permet vorejar el pas. És important, un cop dalt, situar-se

bé amb les cames davant, per baixar per l'altre cantó (PD).

Observació:
L' espeleologia és una activitat de rise, per això seria una impru
dència emprendre aquesta activitat sense un mínim d'experièn
cia a sense la companyia de gent professional a experimentada.
Existeix un bon grapat d' entitats excursionistes amb seccions

espeleològiques, (per exemple a la UEC la SIRE a a l'AEM el

GERS, etc.), on podeu demanar assessorament, recomanacions a

engrescar-vos a fer espeleologia.

• Toponímia: Avenc del Frare,Avenc de la Roca del Frare, Cova

de la Roca del Frare,Avenc del Castell
• Indret: serra de Puigfred (serra d'Ancosa)
• Terreny: roques calcàries dolomítiques del Muschelkalk supe

rior
• Alçada: 760 m

• Espeleometria: 552 mrx -37 mp (desenvolupament total apro

ximat)
• Dificultat: PD+
• Equipament: instal·lacions preparades per rapelar amb doble

corda
• Material: corda de 30 m (corda de recanvi), bagues d'ancorat

ge, material adient per rapelar, casc, llanterna (pila i bombeta de

recanvi)

Bibliografia
• Aymamí, G. "Cavitats del Penedès, la cova de les Rondes".

Senderos.Agost de 1974. Núm. 188
• Busquets L, Yzaguirre 1. García J. "Cova de les Rondes".

Carbonato. Núm. 4 G.E.R.S. 1984
• Cardona, F. Grans Cavitats de Catalunya 2. Espeleo Club de

Gracia, 1990
• Costa, E. Pinedes que són alzinars. Paisatges al punt, 14/02/2003

Com evitar:
• La Gatera: Ignorem el pas i anem directament al munt de rocs.

Ens hi haurem de ficar i, de seguida, cercar un pas que permet
baixar per entremig, tot just passat el pas. Compte amb els

blocs. Si ens passem de llarg quedarem penjats sobre la galeria.

Aproximació
10/15 minuts des

del càmping de Vilademàger

Des del nucli de la Llacuna pren
drem la pista que, passant pel cos

tat del cementiri, porta a la masia de
Cal Marquet, a 1,8 km, on trobem el

càmping de Vilademàger, fins on

podem arribar amb cotxe. Seguim a

peu pel costat del mur on hi ha la

recepció fins a una font d'aigua no

potable. Girem a la dreta i pugem
pel flanc de les parcel·les del càm

ping fins a la Font de Cal Marquet.
Llavors, per un viarany planer, conti

nuem vorejant el càmping fins a

raure al costat d'una casa. Trobem

una cruïlla. Seguim pista amunt fins
al següent trencall, on trenquem a

l'esquerra i, després d'unes passes,
trobem una fita que marca l'inici
d'un fressat corriol (S) que s'enfila

per un espès bosc que amaga unes

grans roques. La primera que tro

bem, el Dau, té un petit receptacle a

la base. La vorejarem per l'esque
rra. Seguir en el mateix sentit de

marxa i voltem 1800 el següent
pedrot, fins que trobem un petit
replà. Aquí seguim cap al sud i

pugem per un pendent entarterat

fins que assolim la cresta rocallosa

que forma el límit nord d'una sor

prenent fossa tectònica a l'alçada
de l'espectacular agulla del Frare i

de la cinglera de les Roques deis

Seguers. Baixem a l'interior de la
fossa i resseguim la cresta cap al

SO, uns 30 metres, fins a trobar la
dissimulada boca oriental.

Descripció

Ens entaforarem per l'escanyat
accés de l'entrada i avançarem uns

metres fins a una llastra que ens blo

queja el pas. Haurem de grimpar per

superar-la, cosa que costa, i ens

desplaçarem a la dreta fins a trobar
una finestra estreta que ens permet
d'accedir a la capçalera d'un cul de
sac de 5 m. Aquí trobem una

instal·lació que aprofitarem per rape
lar fins a la meitat d'aquesta vertical,
just fins a l'alçada d'una còmoda
lleixa on apareix una nova galeria
relativament ampla i alta. Hi accedi
rem desgrimpant un curt ressalt

(PD). Continuarem cap a l'extrem

sud per un tub descendent i no gaire
espaiós que ens condueix, després
de superar un marcat colze a la

dreta, sobre una diminuta cambra
de sostre baix penjada sobre la

.

galeria principal, amb la qual comu

nica a través de diversos forats. Aquí
hi trobem una altra instal·lació que,
amb un ràpel de 10 metres, ens per
met accedir a la galeria principal.

Vençut l'incòmode tram inicial del

ràpel, no gaire ample, incidim late

ralment en la gran esberla que

estructura la cavitat i aterrarem

entre dos munts de blocs sobre una

planta de dimensions regulars i que
formen un terra fals. Continuem cap
al cantó SO i, per la dreta, passant
per l'interior de l'imaginari túnel que
formen uns blocs, arribem a una

clara bifurcació. Per l'esquerra es

desprèn una galeria descendent

que, a un nivell inferior, permet
accedir al sector NE de la cavitat.

Nosaltres, però, l'ignorem i imme

diatament ensopeguem amb una

munt de rocs que obstrueix el pas.
Per superar-lo, haurem de cercar un

forat situat a la dreta i arran de terra,
que ens permet escolar-nos per
sota els rocs tot arrossegant-nos.
Aquest punt, conegut com la
Gatera (1), és millor superar-lo amb
els peus per davant.

Tan bon punt hem superat el pas,
desgrimpem un curt desnivell (F) i

avancem uns metres per l'interior

d'aquesta caòtica muntanya de

blocs amenaçadors fins a fer cap a

un engrandiment on una marcada i

afilada proa rocallosa divideix l'es
cletxa en dos branques. Nosaltres

seguim per l'esquerra, passant
sobre un gran bloc encastat que

permet salvar un profund esvoranc.

Alerta!

De seguida trobem un ressalt verti
cal (PD) que baixem per l'esquerra,

excursjenísrne 13
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també amb compte. Només cal fer

un canvi de rasant i sense contra

temps arribarem a la Sala Gran. Un

important eixamplament de l'esberla

origina aquesta sala allargassada i

molt alta. Sobresurt una imponent i

esglaonada proa rocallosa que par
teix la galeria en dos. Haurem de

reprendre la marxa per l'esquerra de

la proa i de seguida trobarem la base
d'un alterós ressalt clàstic d'uns 5 m,

que haurem d'escalar (PD+) per aco

modar-nos sobre una terrassa

pedregosa que es forma sota uns

grans blocs de base plana que tra

buquen sobre els nostres caps.

Deixem a l'esquerra l'enllaç amb
les galeries GERS i també una con

tinuació que obliga a passar per uns

estrets traus que origina una pedra
aferrada de forma curiosa. Anem

cap a la dreta, on s'obre la boca

d'un petit pou de 2 metres. Hi tro

bem una instal·lació. Ara encetem

un passadís, no gaire llarg i de sec

cions irregulars, que presenta tot un

seguit de passos encadenats que
converteixen aquest sector de la
travessa en el més entremaliat.
Haurem de rapelar fins a la incòmo
da base, on ens haurem d'ajupir i

col-locar bé, evitant un buit fondo,
per endinsar-nos per un estret pas

satge que de seguida fa un colze de
90 graus a la dreta. Ens reincorpo
rem i trobem un segon pas on hau
rem de superar un esglaó, descen

dent, posicionant -nos bé entre

l'estretor de les parets, encara que
sense problemes d'alçada.
Assolirem un lleu eixamplament
davant d'un tercer obstacle, el més
difícil de la travessa: una vertical de
2 m, extraplomats, que se supera
amb l'ajut d'una corda que hi ha
instal·lada. Sense aquest ajut resul
ta un pas difícil.

Uns metres més, per un passadís
estret i alt, ens deixa davant d'una
nova dificultat, un tram en algun
punt fins i tot molt angost, conegut
com la Planxa (2). Cal entrar-hi esti
rat i de través, entre les parets llises
del forat, buscant el punt més feble
a la part superior del trau. A mesura

que anem passant, ens haurem

d'anar col·locant de peu. Al final,

només haurem de baixar un esglaó
perpendicular al pas que haurem
acabat de fer per resituar-nos bé

sobre la diàclasi. Seguim en el

mateix sentit de marxa, baixant un

xic, flanquejant fàcilment un forat i

pujant altre cop fins a l'alçada d'un
bloc que salvem lateralment per la
dreta. Assolim un espai balder que
marca el final d'aquest enrevessat

passadís. A l'esquerra ens queda
una possible continuació per la qual
no anirem i, deixant un nivell supe

rior, continuem per sota un gran
bloc que pràcticament ens obliga a

arrossegar-nos. Millor fer-ho amb el

peus davant. Tot seguit desgrim
pem un fàcil ressalt i accedim a una

àmplia cambra de terra planer i

pedregós. La travessem i a l'altre

extrem pugem uns blocs que torna

rem a baixar per l'altre cantó amb

tendència a anar a la dreta.

Davant nostre apareixerà un pas
sadís esbiaixat. Tot evitant uns forats

profunds, el travessem fins a la base
d'un estret pou-ressalt, d'uns 4

metres. Grimpem amunt (PD) fins a

la capçalera. Un cop dalt, entre

blocs traiem el cap a un ampli espai,
la Sala dels Ossos, al sector terminal
de la cavitat. Deixem a l'esquerra
una petita ramificació que porta a

estretes i curtes diàclasis, i a la dreta
els enllaços amb les galeries de la

segona derivació. Passem sota una

curiosa pedra encastada i baixem

un xic. Travessem una espaiosa
galeria fins a la base d'una impres
sionant rampa clàstica, per la qual
ens enfilarem fins dalt.

La galeria fa un lleu colze a l'es

querra i acaba sobtadament. Si ens

hi fixem, veurem que som a la base
d'un pou, que haurem d'escalar (6
m AD-), els primers metres en fla

queig i, la resta, directament. La sor

tida terrosa requereix una mica d'a
tenció. A continuació trobarem una

instal-lació malmesa que podem
aprofitar, si cal, per assegurar.

Assolim una nova cambra de pro
porcions regulars dividida per un

bloc. És la sala del Rebedor. La tra

vessem fins a l'altre extrem i apareix,
a un nivell inferior a la dreta, una altra

saleta amb indicis d'haver estat

aprofitada per l'home, i a l'esquerra,
un petit esvoranc que permet acce

dir al sector SO de la cova i que
ignorem. Som l'indret on conflueixen

les dues boques occidentals.

Només cal decidir per quina
volem sortir. Per l'esquerra (S), la
més evident, ja que entra un bon

raig de llum, hem de pujar el pouet
(3 m F) que dóna l'exterior a través
d'una boca cilíndrica i l'interior de la
fossa. Per la dreta (N), ens haurem
de situar just a l'entrada de la sale

ta, des d'on s'endevina la claror que
ve de dalt. Haurem de grimpar una

àmplia llastra que acaba en un trau

no gaire ample que passem fent un

zig-zag. Immediatament flanque
gem un pou i tot seguit una fàcil

grimpada ens permet sortir a través
d'una boca allargassada, al vessant

oposat. Davant nostre apareix una

àmplia vista i la bonica torre del cas

tell de Vilademàger. El retorn al punt
de partida és evident: per l'interior
de la fossa o resseguint la cresta,
fins a l'Agulla del Frare .•

Agraïments:
Voldria expressar el meu

agraïment a Ignasi Yzaguirre i
Albert Bengoechea, membres

del GERS de I'AEM, pel seu

ajut incondicional.
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un retrat d'un dinamisme incansable, en

què els visitants desentonem clara

ment. Molt a prop hi ha el llac Atitlán,
que, amb els seus 17,2 km de llarg, 8,7

d'ample i 384 m. de profunditat, és

considerat un dels més bonics del món.

A la vara hi ha tres volcans: l'Atitlán

(3.535 m), el Toliman (3.158 m) i el San

Pedra (3.020 m). És interessant visitar

els pobles dels voltants, molt castigats
durant la guerra civil, on les dones ves

teixen el típic huípí/, una brusa amb

brodats de diferents tons de blaus

que representen "els colors del llac",
expliquen elles. Els homes vesteixen

camisa i pantalons de cotó amb una

llarga faldilla.

Santiago, San Pedro Laguna a San

Antonio Palopó són llocs on encara

podem veure un tipus de vida que s'ha

mantingut invariable durant dècades:

pesca amb petites embarcacions,
dones rentant la roba a la riba del llac,
nens jugant pel carrer... Són els petits
els més acollidors amb els viatgers: una

nena, com a mostra de bona rebuda

ens dóna petites flors silvestres. Aquí,
envoltats per les llums de la vesprada,
podem veure com els volcans són

coberts per les boires, i el sol, abans

d'amagar-se rere les muntanyes, il'lumi
na amb un reflex llarg i argentat el llac

Atitlán.
La nostra ruta es dirigeix cap al nord.

Anem durant hores amb un ru/etero -un

antic autobús escolar nord-americà, ara

Entre selva i volcans
Text i fotografies de F. Xavier Ambròs i Huguet

E I nom de Guatemala prové de la

paraula maia "Quauthemallan", que sig
nifica "terra d'arbres", i que era com

designaven els indígenes aquests terri

toris, en referència a l'espessa selva

que els ocupava. Avui dia, però, tota

aquesta àrea boscosa es troba en un

procés d'alarmant regressió.
Guatemala és un estat relativament

petit (108.889 km') però amb una

temàtica tan variada (relleu, ètnies, ciu

tats colonials, arqueologia ... ) que des

perta vivament l'interès de molta gent.
És en l'actualitat, que la possibilitat de

conèixer nous racons d'aquest país es

pot fer realitat, un cop finalitzada la gue
rra civil més llarga del món (36 anys), tot

i que el conflicte mai es va declarar com

a guerra. El desembre de 1996 es va

signar el tractat de pau entre el govern i

la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG). Fins llavors, els

llocs susceptibles de ser visitats eren

molt concrets i restringits. Per arribar a

certes zones allunyades de la capital el

més usual era desplaçar-se amb avió,
no només per cobrir la distància, sinó

també per salvar territoris controlats

per la guerrilla. Afortunadament, però,
avui les perspectives són altres i és

possible visitar zones diferents no tan

conegudes.
El viatge que aquí us expliquem, el

vam fer l'agost de 2002 i té com a punt
de partida la capital del país, Ciutat de

Guatemala (2.500.000 h.), una localitat

de relatiu interès i d'alta conflictivitat

social. De la capital, vam fer ruta cap a

Las Tierras Altas i vam arribar a San

Andrés Itzapan, una petita localitat de

població maia cakchiquel, on vam tro

bar una capella d'adoració a Maximón,
una icona que simbolitza un ésser mig
diable, mig Judes, a Pedro de Alvarado,
conqueridor d'infausta memòria, que es

representa assegut, vestit amb barret i

roba llampant, i que és adorat per

implorar favors molt especials a per

demanar desgràcies per a altres perso
nes. Les ofrenes poden ser cigars, alco

hol, flors ... i tot és llançat a fogueres.
A Las Tierras Altas, situades a la zona

oest del país, és on es concentra la

majoria de la població indígena, que

representa el 54% deis habitants de

Eillac Atitlán, amb el volcà de San Pedro al fons. Fotografia LI. Catasús

Guatemala. De tata aquesta zona, el

més extraordinari i remarcable són els

mercats. Centres de vida econòmica,
els nadius hi van a comprar, vendre a

canviar, i són una vivència molt singular.
Els més coneguts són els de Sololà i,
especialment, el de Chichicastenango.
En aquesta localitat, és fàcil observar

mostres de sincretisme religiós. A la

plaça principal, on s'instal-la el nucli

central del mercat, hi ha l'església de

Santa Tomas, que està construïda

sobre el basament d'un temple maia.

Actualment aquest basament és l'esca

linata d'accés a l'església. Aquí, els indí

genes hi posen espelmes i encens com

a ofrenes. A un quilòmetre, dalt del turó

Tuskaj, hi ha l'oratori de Pascual Abaj,
dedicat al déu maia de la terra, on es

fan ofrenes (cigarretes, flors, espel
mes ... ) i se sacrifiquen animals, normal

ment galls i gallines. Aquí podem pre
senciar paradoxes com escoltar resar

en llengua maia seguint la tradició

ancestral, i en espanyolles oracions de

ritu cristià, tot a la mateixa persona.

És una experiència única perdre's pels
mercats entre la població indígena que

. transita frenèticament amunt i avall

carregada amb capses, paquets i far

cells, i crida especialment l'atenció el

cromatisme de la roba que porten, en

especial de les dones, que defineix la

zona de la qual procedeixen. Trobem

parades de roba, artesania, fruita, flors,
verdures, peix sec ... Tot plegat dibuixa
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reconvertit en autobús regular-, avan

çant per pistes de terra a través de Las

Verapaces, territori muntanyós esquitxat
de poblats i plantacions de moresc i

cafè. Aquesta era una regió impossible
de visitar en l'època de la guerra i avui

encara, no s'hi veuen estrangers, cosa

que ens converteix en tota una atracció

per als estranyats maies kekchL

Arribem a Candelària, on el riu del

mateix nom travessa uns turons càrstics

formant unes enormes caves al mig de
la selva. Descobertes el 1970, són les

més grans de Guatemala. Un noi de 14

anys, en Ronalda, ens acompanya per

l'interior de les grutes. Cal portar fron

tals i vigilar el terra relliscós. És sorpre
nent l'excavació que ha fet el riu, creant

grans galeries d'estalactites i estalagmi-

tes. El fet que el cabal del riu sigui baix

ens permet visitar llargament la cova.

Continuant cap al nord entrem al

departament del Peten. Aquesta zona

és la continuació de la plataforma calcà

ria del Yucatán, amb el característic pai
satge càrstic marcat per la hidrografia
subterrània i els llacs -més de cent-. En

aquest territori, s'està produint el més
accelerat procés de desforestació mun

dial després de la selva de l'Amazones.
És aquí on es troben desenes de jaci

ments maies, entre ells el major centre

cerimonial; Tikal. Per visitar-lo, vam sor

tir de Flores, una illa al llac Petén Itzá,
indret on va habitar fins al 1696 el darrer

reducte maia que va resistir a la invasió

espanyola. Tikal, declarat patrimoni cul

tural de la humanitat el 1979, té uns 16

km2 visitables d'una totalitat de 35 qui
lòmetres quadrats, en els quals hi ha

més de tres mil estructures entre tem

ples, palaus, piràmides ... Impressiona la

grandiositat dels edificis -amb piràmi
des de més de 60 metres d'altura-, els

més antics dels quals daten del 600

a.C. i estranya veure com la selva els ha

anat engolint.
Però el Petén guarda molts centres

cerimonials encara ocults a poc cone

guts. Va ser així com, des del port fluvial

de Sayaxché, vam pujar amb llanxa pel
riu La Pasión fins a les runes de Ceibal.

Un recorregut on podem veure diferents

espècies d'ocells i una vegetació en

regressió per la intervenció humana.
Des del riu, pugem per uns corriols que,

pel mig de la selva, ens porten al centre

Riu La Pasión, al Petén

arqueològic de Ceibal. Els núvols de

mosquits són tan insistents que els

potents repel·lents no són suficients i
ens veiem obligats a agafar uns "crema

dors", que són uns pots foradats on es

crema la llavor de corozo, el fum de la

Llac Atitlán
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qual repel·leix els mosquits. La calor
humida és sufocant i el recorregut és fa

llarg. Aquí podem veure esteles maies i

estructures restaurades, com un mira

dor circular sobre el riu.

Seguint amb la llanxa riu avall, entre

estrets meandres, arribem a la llacuna
de Petexbatun, envoltada per la selva.
Entre la gran vegetació, es remarca

especialrnent les ceibes i, entre la fauna,
els micos cridaners. Però seguint per un

estret braç d'aigua, arribem al peu d'un

altiplà. És Aguateca, jaciment descobert

el 1957 i on encara actualment s'estan
fent excavacions, ja que està pràctica
ment tot cobert per la vegetació. El lloc

és meravellós.

A la selva, passem pel mig d'un llarg i

profund tall a la roca. És una estreta falla

que hem de salvar per arribar al centre

cerimonial. Els antics maies quiché feien
servir aquesta fractura geològica com a

fossat defensiu. Hem de pujar per
aquest tall de pedra i un cop superat,
arribem a les restes d'un gran palau i a

l'esplanada principal, on els arqueòlegs
estan treballant. Podem veure esteles i

petits turons amb vegetació que ama

guen runes. Hi ha molta cosa per des

enterrar. La calor sufocant i els mosquits
ens acompanyen en la visita. Després
de baixar un fort pendent, tornem a la

barca. Serà a la mateixa tarda que, com

és normal en el tròpic, es produeix una



Antigua i el Volcán de Agua sobresortint dels núvols

tempesta. Quan això passa és neces

sari sortir de la llacuna, perquè el vent

aixeca onades. Aviat la tromba d'aigua
cau damunt de la llanxa, sense que

poguem fer res per tapar-nos. Acon

seguim sortir de la llacuna i avançar pel
riu, aquí l'aigua està més tranquil·la.
Però la pluja continua caient amb força,
fins que la barca ha d'aturar-se, perquè
hi ha massa aigua a l'interior i s'ha de

treure. Sentim un alleugeriment quant la

pluja afluixa. Un tel de boira per sobre

l'aigua i el vol dels ocells, ens indiquen
que el temps està canviant.

Guatemala és una terra de contrastos,
i un d'ells és Livingstone, localitat costa

nera a la qual només es pot accedir per

aigua. Baixar per Rio Dulce és una grata
experiència. A part de la fauna i del pai
satge -cal destacar el pas del congost
del Golfete-, el riu és un lloc ple de vitali

tat, amb gent pescant o remant amb

embarcacions i cases prop de l'aigua.
En aquesta zona de la selva oriental,

trobem una comunitat de maies kekchí

que van haver d'emigrar de les zones

de Las Verapaces a causa de la repres
sió durant la guerra civil. Aquesta
comunitat, lluny dels serveis governa

mentals, ha anat subsistint sense pres
tacions tan bàsiques com la sanitat i

l'ensenyament. La desnutrició i la mor

talitat infantil són els problemes més

punyents que pateixen.
Continuant riu vall i superat el con

gost, el riu s'obre totalment, formant un

aiguabarreig amb el mar. Les onades'
fan que la llanxa salti amb força sobre

l'aigua, fins arribar a Livingstone, una

localitat molt especial. Aquest poble no

té res a veure amb la resta del país, que
és colorista, silenciós, indigenista maia.

Aquí l'ambient és típicament caribeny i

la població és de raça negra, descen-

dent d'antics esclaus. La música de rit

mes llatins i en especial el reagge es fa

escoltar pels carrers. Les referències a

Jamaica, a Bob Marley i a la marihuana,
són constants. Aquest ambient conver

teix la població en un lloc peculiar. A

causa de l'aïllament, ha pogut conser

var la seva especificitat. La llengua prò
pia és la garífuna, barreja d'anglès amb

paraules de francès i espanyol.
Passejar, parlar amb la gent i integrar-se
en el seu lent ritme de vida, és una

vivència singular i irrepetible a tota

Guatemala.

El viatge l'acabarem a Antigua
Guatemala, possiblement la ciutat colo

nial més ben conservada de tot

Centreamèrica. Va deixar de ser la capi
tal al S. XVIII, a causa de la gran quanti
tat de terratrèmols que venia patint des

del S. XVII. És per aquest motiu que es

va decidir traslladar la capital i es va fun

dar l'actual Ciutat de Guatemala.

Antigua, patrimoni de la humanitat, té

molts edificis en runes a conseqüència
d'aquests sismes, però els carrers

empedrats, les cases d'una planta amb

patis interiors i els convents i esglésies
mantenen viu encara aquell aire colonial.

És des d'aquí que sortim per ascendir

al Pacaya, un dels volcans més actius

de Centreamèrica. En les erupcions de

1998 i del 2000, les columnes de cen

dra van arribar a assolir els 5.000 m

d'alçada i hi va haver una pluja d'escò

ria basàltica en una distància de 7 km,
cosa que va provocar el tancament de

l'aeroport internacional de Ciutat de

Guatemala. Els dies que hi vam ser llan

çava una enorme fumera sulfurosa.

L'ascensió, en la qual és obligat portar
guia, comença a la petita localitat de

San Francisco de Sales. No és una

ascensió llarga -més o menys 2h 30'),
però és molt feixuga, sobretot quan ens

apropem al con volcànic, on el fet de

trepitjar sorra i pedra volcànica triturada

fa que per cada dues passes que avan

cem en reculem una altra. Impressiona
molt veure el riu de lava seca produït en

les erupcions del 2000 i notar l'escalfor

de la terra quan arribes al límit del cràter

a 2.550 m.

Guatemala és d'aquells països que
convé deixar la condició d'estrany,
d'estranger, i, de forma oberta i sense

prejudicis ni presses, intentar integrar
nos, en la mesura que ens sigui possi
ble, en la vida quotidiana del país.
Veure, escoltar i implicar-se amb la gent
dels indrets que es van descobrint és la

gran experiència d'un país que encara

amaga part dels seus llocs més encisa

dors. Guatemala, per tant, més que un

viatge, és una vivència.•

Sortida de sol al llac Petén Itzá
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'IDa <!le Vancouver, situada a la fron

'itèFa 0ccidental entre els Estats Units i

Oanadà, és un paradIs en tota regla. El

olima suau i les platges generoses la

converteixen en el destí predilecte dels

banyistes canadencs. Però els seus

boscos, llacs i cascades, així com la

bona senyalització dels itineraris, el

converteixen en país de les trescades o

trekkings per exceHència.

La Judith i jo vam visitar aquest indret

durant la darrera setmana del nostre

viatge de noces, tot i que només vam

arribar a recórrer el terç sud d'aquest
territori de 32.000 km", una mica més

gran que l'illa de Sicília però amb un

Text t fotografies de Jordi Nauarri

clima més semblant al de la verda

Irlanda, ja que es troba gairebé a la

mateixa latitud.

No obstant, el meu coneixement d'a

questa illa havia començat molts anys
abans, en un avorrit despatx d'oficina.

Cada cop que els meus dits deixaven

de fer repicar les tecles de l'ordinador,
la màquina carregava el salvapantalles i

un seguit d'imatges apareixien davant

meu: illes de sorra blanca, selves tem

perades, palaus il-lumlnats amb milers

de llums reflectint-se sobre l'oceà pací
fic, canoes kayak descansant en una

platja a la posta del sol. ..

Arribats a Vancouver, vam llogar una

autocaravana i vam prendre el primer
ferri cap a l'illa. Aquest mitjà de trans

port ens va permetre gaudir d'una certa

independència, establint els horaris dels

àpats i de descans al nostre ritme,
sense dependre d'hotels i restaurants,
no sempre abundants en aquest des

poblat territori.

suaus temperatures, unides a l'abundàn

cia de llacs, ens van fer oblidar les calors

passades als Estats Units dies enrere.

L'illa, rodejada com està per dos braços
de l'oceà Pacífic, té un clima gens conti

nental, per la qual cosa a l'hivern no sol

nevar gaire ni tampoc hi fa un fred gaire
acusat, i a l'estiu, poc plujós, la tempera
tura es pot considerar primaveral.

Però si alguna cosa destacaria de la

breu estada en aquesta illa és la costa

oest, on es troba el Pacific Rim National

Park. La regió és una zona de descans

de balenes i altres mamífers marins en la

seva ruta migratòria des d'Alaska fins a

la península mexicana de la Baixa

Califòrnia. Un altre tret notable d'aquest
parc nacional és el seu dens

base de pluviisilva, una

veritable selva

El paisatge que vam descobrir no ens

va decebre. Malgrat ser en ple agost, la

generositat de les seves cascades i les



temperada, on la foscor, la humitat i la

inaccessibilitat no estan renyides amb la

proximitat al mar o la presència de
camins marcats.

En aquest parc podem destacar dues

grans trescades, ambdues paral·leles al

Pacífic. La primera és la West Coast

Trail, de 73 quilòmetres, que surt de
Bamfield i va fins a Tofino. El camí és

conegut com la Ruta dels Naufragis, ja
que, des de mitjans del S. XIX fins a

principis del S. XX, nombrosos vaixells

embarrancaren en aquestes feréstegues
costes. Això va obligar a crear una via
d'accés per terra amb l'objectiu d'arri
bar ràpidament als vaixells sinistrats. Per
fer una caminada d'un sol dia, com vam

fer nosaltres, l'opció més recomanable

és fer aquesta ruta de nord a sud, ja que
en el sentit sud-nord el primer tram

sembla que és més difícil.

La segona ruta s'anomena Juan de

Fuca Marine Beach Trail i té 47 quilòme
tres. Comença a Totino i és la contí

nuació en direcció sud de la West

Coast Trail. El trajecte corre

paral·lel a la frontera
nord-occidental



Mentre busco la millor frase per

acabar el text, la pantalla, impa
cient, desapareix. El salvapantalles
em mostra una selva temperada i

em retorna als racons que vaig visi

tar. L'ordinador, vell amic, em per
metrà seguir recordant durant molt

de temps que, un cop, el meu

somni es va fer realitat. •

dels Estats Units, separat d'aquesta
per una estreta llengua de mar que

no impedeix veure la costa veïna.

Ambdues rutes, si es disposa d'u

nes hores, permeten recórrer fàcil

ment entre 7 -1 O km i retornar, però
si es vol fer la trescada completa hi

ha diferents punts on és possible
plantar la tenda i passar la nit. En tot

cas, cap visita a l'illa de Vancouver

hauria de concloure sense haver

caminat per aquests senders.

Perfectament senyalitzats, nets i

poc visitats, l'única preocupació és

enquadrar la millor fotografia, ja que
les possibilitats són moltes: els rie

rols tranquils, les platges amb

troncs blancs com esquelets, la mar

oberta, les foques i lleons marins

prenent el sol, o les impressionats
làmpades d'aranya, formades per
molsa que penja dels arbres i que,
en tocar-hi, la llum del sol resplen
deix com l'or polit.

Viatge realitzat entre els dies 23 i 31 d'agost de 2002

per la Judith Nogués i l'autor, socis de la UEC de Mataró.

Dades d'interès: • Pàgines web:

www.gov.bc/bcparks. Parcs de la Colúmbia Britànica .

www.discovercamping.ca.Allotjarnen¡ als càmpings de

la BC.

www.parkscanada.gc.ca/pacificrim.Tot. sobr 'el Bacille
Rim National Park.

www.go-rving-canada.ca/. Inforrnació sobre lloguer
d'autocaravanes.
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Festa social a Rebost, any 2001

I 27 de febrer de 1953, un grup de baganesos
engrescats i enamorats de la muntanya van decidir fundar
la UEC de Bagà. Des de feia anys, aquest grup de pioners
ja vivia una autèntica febre excursionista, ja que solien fer

llargues excursions i sortides per anar a esquiar, i podríem
dir, sense equivocar-nos, que van ser els íniciadors de la

pràctica de l'esquí a la nostra comarca.

Durant el primer any de vida, la UEC de Bagà comptava
amb 56 socis i s'havia instal-tat en unes dependències de

.I'ajuntament del poble. Presidits per Benet Casas, que en

fou el primer president, tots els socis, amb moltes ganes de

treballar per l'excursionisme i altres persones que posterior
ment s'acabaren incorporant a l'entitat iniciaren la construe

ció del refugi de Rebost, una instal-lacio emblemàtica, la

història de la qual bé mereix un parèntesi en el relat.

El dia 24 d'octubre de 1954, un any i mig després de la

formació de fet de l'entitat, es va fer l'acte oficial de funda

ció i, dins de les celebracions, l'endemà els seus integrants
van fer una excursió a Rebost, on veuen la necessitat i la

possibllltat de crear un refugi. L'ajuntament l'havia comprat
feia poc, i el 7 de desembre del mateix any va acceptar de

cedir-lo a la UEC per 25 anys prorrogables, posant com a

26 excursionisrne
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Text de Josep Ureña i Llitjós
Fotografies de l'arxiu de Josep Ureña

condició que la casa s'havia d'arreglar com a refugi lliure i la

pallissa serviria com a refugi tancat.

Construint el refugi de Rebost, any 1955



L'entitat va acceptar les condicions i van començar
a treballar amb gran entusiasme, tallant fusta al bosc,
fent de paletes, de fusters, de pintors ... amb un ritme

frenètic. En menys d'un any, concretament el setem

bre de 1955, s'inaugurà el nou refugi amb una gran
festa on no va faltar la col-laboració de l'esbart Cadí,
de Bagà, que va fer un magnífic repertori de danses

tradicionals -amb la significació que això tenia en

aquell temps.

les ones per tot el país, cosa que va fer que la prem

sa escrita hi dediqués grans articles.

Tampoc podem oblidar l'homenatge que es va retre

al mestre i músic Elisard Sala, en memòria del qual es

va erigir un monòlit a Coll de Bauma, en un acte en

què van participar tota una munió d'entitats corals del

nostre país.

Emili Vendrell (dreta) a Rebost amb el president de la UEC de Bagà, Benet Casas (esquerra), any 1957

L'entitat també va organit- ." .A••�
zar la primera sortida a l'es

tranger per pujar la muntan

ya del Montblanc, mentre es

continuaven fent infinitat

d'excursions, es projectaven
pel·lícules de muntanya i

escalada, i s'organitzaven
diferents concursos de foto

grafia i campaments per al

jovent, així com marxes de

regularitat.

També es va crear la sec

ció d'esquí, que durant

alguns anys va organitzar la

festa batejada amb el nom

de "Ball Blanc", que tenia

lloc el dia de Cap d'Any i

amb la qual es donava la

benvinguda al nou any amb

molta gresca i xerinola.

Quan parlem de la UEC de Bagà no podem oblidar

els diferents cursets de cançons de muntanya o de

motxilla que es van organitzar des de l'any 1956 fins

al 1965 i que van tenir un gran ressò arreu del país.
Encapçalats pel mestre Elisard Sala, van donar molt

de nom a la nostra Vila, especialment els últims anys,

quan es van fer, amb la col-laboració d'altres entitats

de la Vila, les estrenes del Cançoner de la Vall d'Aran

(1963) i del Cançoner de Bagà (1965), les quals van

tenir un gran ressò mediàtic perquè van ser gravades
per Ràdio Barcelona i es van retransmetre a través de

Esquiant als Prats de Rotllant, any 1950

La UEC de Bagà, com totes les entitats, ha tingut
els seus alts i baixos, però últimament, gràcies a l'en

trada de gent jove, ha agafat una nova embranzida:

s'organitzen sortides a peu, en BTT, es fan cicles de

projeccions, s'organitza anualment la Caminada

Popular i la Festa Social a Rebost...

Enguany tampoc no s'ha escatimat cap esforç per

programar un engrescador calendari d'activitats per

celebrar l'esdeveniment dels cinquanta anys de l'en

titat..
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de

Text i fotografies de Joan Gelabert

Cada any que passa respirem a

fons quan tornen les pluges, els ter

mòmetres baixen i, si hi ha hagut
sort, els boscos no han canviat el

seu fantàstic color verd pel terrible

color negre carbó. La serra de

Prades és un d'aquells llocs que,

afortunadament, de moment, any
rere any es va salvant de la crema

28 exeursjenísrne
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típica del bosc mediterrani a l'estiu

-esperem que no passi tampoc
enguany, mentre aquest article es

troba a l'impremta. En molts indrets
de la serra de Prades resulta sor

prenent com, sobretot a la tardor,
es fa difícil de creure que no siguem
al Pirineu. Però no, resulta que som

a la Conca de Barberà.
A nosaltres se'ns fa difícil amagar

la nostra estima i predilecció per

aquestes muntanyes, paradís del

senderisme, com ho demostra la

gran quantitat de pessebres i recor

datoris excursionistes que s'hi tro

ben. Els escaladors, sobretot els

esportius, també hi han trobat el seu

racó, però ara, la gran descoberta
han estat les possibilitats d'aquesta
zona per al món de la bicicleta de

muntanya. I és que la capritxosa
geologia, que ha anat modelant cims
i carenes, enllaçant-los l'un rere l'al

tre per pistes i senders, ha anat for
mant una teranyina de múltiples pos
sibilitats. Itineraris amb dificultats de

tota mena i amb el denominador
comú de l'equilibrada bellesa dels

boscos, senders, barrancs i carenes

per on transcorren.

Prades, sense cap mena de

dubte, és un paradís ideal per
entrar-hi, aprofundir-hi i perdre-s'hi
amb la bicicleta, perquè segur que,
anem per on anem, el resultat serà

invariable: el gaudi inoblidable

damunt de les dues rodes.

De tots els itineraris possibles i les

seves múltiples variants, nosaltres

us en proposem una amb múltiples
al·licients, però amb dos factors

que la fan especialment interessant

per aquells pedalejadors poc

experts o que simplement busquen
una passejada recreativa: en primer
lloc, és d'aquelles rutes còmodes

que no arriben a les 3 hores, amb

uns 19 km de recorregut i 700 m de
desnivell acumulat, sempre per
bones pistes, amb pendents molt

progressius i agradables, per on

que anirem guanyant desnivell gai
rebé sempre amb el plat mitjà. Però
el factor principal d'aquesta sortida

és que el 95 per cent del desnivell el

perdrem per camins i senders poc
difícils i molt agradables.

La trialera del Mirador de la Pena

és on es concentren les majors difi
cultats tècniques, bàsicament en els



revolts i algun tram més pedregós. La

drecera de la Font dels Boixets, des

prés d'una entrada més pronuncia
da, és senzillament una delícia que

enllaça, més avall, amb la Sendera

del Colom. Aquests dos senders

són dels que enganxen i fan pujar
l'afició per les trialeres. Són senders

aptes per a tothom, ràpids i molt

bonics.

L'últim sender, el dels Matarrucs,
té dues variants: una que segueix
sempre el GR, més fàcil i curta, i

l'altra que continua recte deixant el

GR que gira bruscament a I'esquer-

ra. Aquí anirem per la tartera seguint
un sender ben traçat i molt divertit.

De tant en tant ens sorprendrà algun
pas més dret, alguna escala i algun
salt més o menys pronunciat (aten
ció que hi ha un salt que enganya i

fins que no ets a sobre no t'adones

de les dimensions). AI final, un seguit
de tombs de 180 graus ens fan fruir

del camí, fins que arribem al fons del

torrent, on trobem una pista malme

sa que anirem seguint fins el final de

la vall al costat de les Masies.

Encara que hi hagi algun pas més

complicat que els altres, recoma-

nem la variant més difícil i llarga dels

Matarrucs. És possible que calgui
baixar de la bicicleta en algun punt,
però és un sender molt més aqraït,
divertit, llarg i per passar-s'ho bé.

Tot plegat conforma una sortida

agradable, que permet admirar la

bellesa dels boscos de la serra de

Prades, amb uns senders que estem

segurs que faran pujar l'afecció per

circular per aquests tipus de terreny.
Voldríem esperonar a tothom a pro
var-ho. Rodar per camins fa que el

contacte amb la muntanya sigui més

directe i íntim.•
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• Un punt idoni per comen

çar l'itinerari són les Masies,
des d'on anirem en direcció

a Poblet. Als 0,0 km tenim

una cruïlla senyalitzada a

l' esquerra que ens porta al

Coll de la Creu de l'Ardiu a

Plans de Sant Joan.

• Seguim per la pista principal
fins a una cruïlla als 2,6 km

aproximadament, seguim
pujant a la dreta. Després
d'uns 6,3 km girem a la dreta

(si necessitem aigua, per l'es

querra, a uns 400 m, tenim la

font del Boixet). Continuem

per la pista de la dreta. Als

1.000 m deixem a la dreta la

pista que ens portaria a

Castellfollit i seguim recte,

fins que, després d'uns 1.400

m més, arribem al tallafoc

dels Plans de Sant Joan.
Continuem rectes i als 200

m retrobem el GR-7 1-4

que ve de Prades. Deixem la

pista i prenem el sender a

l'esquerra, que planeja amb

una certa tendència a baixar.

És molt divertit, facil i bonic.

Creuem una pista, però
nosaltres seguim recte.

• A mesura que arribem al

Mirador de la Pena augmen
ten les pedres. L'aturada al

mirador és obligatòria. La

vista és preciosa i es pot
identificar gairebé tot el

recorregut. A partir d'aquí,
seguim el GR per l'esquerra.
Als pocs metres, el GR baixa

a la dreta, però nosaltres no el

seguirem, sinó que continua

rem recte pel sender més

fressat. Es tracta d'un sender

un xic tècnic, amb alguns
tombs tancats més difícils 1

algun pas més trencat.

Arribem a una pista, a la

dreta la Font de la Pena.

Seguim a l'esquerra i, als

pocs metres, deixem a la

dreta una pista que baixa a

Poblet. Recte, als 500 m, tro

bem la font dels Boixets.

Davant hi neix un sender
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que avança per un pendent
un xic enfangat. És la drece

ra de la font dels Boixets,

que seguirem fins a trobar

una pista (tram preciós).

• Continuem per la pista,
baixant uns 150 m, fins

a la corba just a l'ex

trem, on neix un sen

der, la Senda del

Colom, que pràctica
ment no es distingeix.
Un cop hi som, el des

cens és dels que no s'o

bliden. Arribem a la pista
que hem utilitzat per pujar.
Seguim avall, uns 700 m, fins

a una cruïlla de pistes. Pre

nem la de la dreta que té un

senyal de trànsit de prohibi
ció.

• Seguim pujant, guanyarem
uns 140 m de desnivell en

uns 1,7 km, fins a un tomb a

l'esquerra. En aquest punt
surt un altre sender (variant
de GR-7). És molt bonic, el

seguirem fins arribar a una

tartera. Hi ha un pas difícil

en un moment en què el

GR gira a l'esquerra i on

trobarem alguna esllavissada.

Més avall enllaça amb la pista
de pujada. És un tram pre
ciós, entretingut i poc difícil.
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tarteraNosaltres aconsellem conti

nuar recte just en el punt on

ens trobem amb la tartera.

Creuem la tartera, el sender

resulta molt ferm, la dificul

tat va augmentant poc a poc.
Arribem a un salt (atenció
que és enganyós), seguim i

trobarem trams molt diver

tits, amb alguns passos d'es

cales amb troncs força difí

cils però molt curts, i després
un seguit de tombs de 180

graus molt ràpids. Arribem a

una pista malmesa, la deixa

rem quan en trobem una

altra que seguirem a l' esque
rra, creuarem més endavant

un torrent. La pista millora i

arriba, més avall, pràctica
ment al costat de Les Masies.



aquesta pràctica. El 1935, la UEC assistí al

Campament Internacional de Brussel·les i el 1936 fou

l'entitat que obtingué el primer premi pel major nombre

de tendes instal-lades en el IV Congrés Internacional

de Càmpings Clubs, celebrat a Caldes de Montbui.

Ara que l'estiu s'acaba i de tornada del diversos

campaments excursionistes que han fet les diferents

entitats de la Unió Excursionista de Catalunya, ens

sembla un bon moment per recordar els orígens d'a

questa pràctica, tan antiga com la mateixa UEC.

Transcrivim de l'Enciclopèdia de l'Excursionisme: "La

Unió era constituïda per un aplec d'entitats bregades en

excursionisme i no hi cabien ni improvisacions ni apre

nentatges. Reuní el material de les antecessores i es

feren acampades a la Vall de Llosàs (dotze dies) amb

ascensions a l'Aneto, Vallhiverna, Russell, Pic del Mig ... A

Sant Maurici (quinze dies), la Maladeta (deu dies), amb

excursions a tots els pics de la regió i altres acampades
a Núria, Sant Romà de Sau, Vallgorguina, Roca Rosa,

Olzinelles, Gresolet, Centelles, Puig d'Alp, etc."

"l.any següent, 1932, -afegeix l'Enciclopèdia- es feren

diversos campaments amb escalades als pics veïns: a

Caldes de Boí (vuit dies), estany de Malniu (vuit dies),
Aigüestortes (vuit dies), Vallferrera (quatre dies), Vall de

Peguera (deu dies) Cercle de Pessans (deu dies). Així

mateix, també es feren també ascensions a la Maladeta,
Vall d'Aran, el Pirineu franco-aragonès. al Pallars, i enca

ra s'anà als Alps, on s'ascendí al pic Bernina (4.052 m),
a l'Essen (3.052 m) i al Linard (3.415 m)."

Aquell mateix 1932 la Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya també confià a la UEC

l'organització del VII Campament General de

Catalunya, celebrat a Palautordera, al prat de Can

Bonamic, i el1 933 Rossend Pujol representà l'entitat

al Congrés Internacional de Càmping celebrat a

Hampton Court (Anglaterra).

Dos anys després, el 1934, es feu una volta per

l'Europa central a base d'acampades, un tipus de sor

tida que s'aniria repetint al llarg de tota la història de

l'entitat, i es publicà un butlletí extraordinari dedicat a

Durant aquests darrers tres quarts de segle, les acam

pades de la UEC han escrit una veritable i densa histò

ria que a poc a poc caldrà desgranar en totes les seves

particularitats: campaments de vacances, d'iniciació,

d'alta muntanya, d'iglús, del banderí, Enric Martín i Buró,
Domènec Mir, el Grup d'Acampadors Internacionals -

que durant una quinzena d'anys ens representà en el

Rallis Internacionals celebrats a Europa-, Campaments
Generals de Catalunya, Campaments d'Alta Muntanya
de la FEM. Tots i cadascun tenen la seva petita i entran

yable història en què valdrà la pena d'anar aprofundint.
Si més no, aquest és el nostre propòsit tot recordant els

amics que ho feren possible.

Vista parcial del campament general de la UEC celebrat a Santiga el 1945, anys

d'una lenta represa d'activitats
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equipat, amb servei de bar i menjars, és obert només en

temporada, però disposa d'una part lliure de 16 places.
També té una bonica terrassa o balconada orientada, de tal
manera que ens permet gaudir d'unes excepcionals panorà
miques sobre eillac i la vall de les Bessines.

Text i fotografies Lluís catasús

A I bell mig de les muntanyes d'Ax, al departament francès
de l'Arièja, hi ha el refugi de les Bessines, la base ideal per a

gran nombre d'excursions i ascensions i punt de trobada

obligat per a senderistes del GR-10 i del Camí dels
Bonshomes. Aquest refugi relativament nou i completament

Fitxa del refugi
Nom: refugi de les Bessines

Data inauguració: 1996

Alçada: 2.104 metres

Terme Municipal: Mérenç (Arièja)
Situació: muntanyes d'Ax (Arièja). Refugi de construcció

recent situat sobre elliac que li dóna nom

Propietat: mancomunitat de municipis de la zona

Gestió: Club Alpin Français des Montagnards Ariegeois (CAF).
24 rue d'Albret 09000 Foix, telèfon 0033561 6501 09

Guarda: Jean Claude Perry

Telifons:
0033 561 05 22 44 (refugi),
0033 561 644473 (guarda)
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Pobles més propers: l'Ospitalet i Mérenç

Rifugi més proper: refugi d'en Beys

Capacitat: 56 places repartides en 7 habitacions (4 de 8,2 de 4 i

una de 16) equipades amb lliteres, matalassos, coixins

i flassades. 16 places en absència dels guardes (part
lliure del refugi).

Obertura: obert de 1'1 de juny al 30 de setembre. Fora d'aques
tes dates el refugi es pot reservar per a grups d'almenys 10 per
sones en règim de mitja pensió.

Equipaments: servei de bar i de menjars, aigua, vàters, dutxes
amb aigua calenta, lium, calefacció, assecadora de roba i calçat,
cuina liiure i emissora d'emergència.

Accessos a peu:
- Des de l'Ospitalet ,2 h 30'
- Des de Mérenç, 5 h
- Des del refugi d'en Beys,S h
- Des de les Bulloses, 6 h

Accessos amb vehicle: fins a Puigcerdà i la Guingueta d'lx

(Bourg-Madame) per prendre la N-20 pel coli de Pimorent

cap a Ax-les-Thermes. Aparqueu a l'últim revolt pronunciat
abans de l'Ospitalet, baixant del coli (a 7,8 km des del coli o a

2,5 km des del poble de l'Ospitalet). Punt d'inici a 1.536 m on

trobareu un pal indicador del carni del refugi.
Activitats: Senderisme (GR-I0, Carni del Bonshomes), alpinis

me, esquí de muntanya, etc.

Cartografia: Mapa Carta IGN 2249 OT Bourg-Madame, Col
de Puymorens, Pic Carlit 1:25.000

Per a més informació sobre el refugi o la regió podeu consultar
les pàgines web http://clubalpin.ariege.free.fr, ww.09-
rando.com i www.vallees-ax.com



Itinerari

Tot seguit us proposem un iti

nerari circular de dos dies per
conèixer aquesta raconada de

l'Alta Arièja, amb l'ascensió a

un dels pics més característics,
situat a les proximitats del refu

gi: el pic d'Auriol, de 2.695 m.

L'Ospitalet - Refugi de les

Bessines (2.104 m)
Dificultat: Baixa. L'itinerari

segueix les marques del GR-

107C (Cami dels Bons

homes)
Horari: 2 h 30'

Desnivell: 568 metres aseen

dents
• Deixem el cotxe a l'últim

revolt pronunciat abans de

I'Ospitalet, baixant del coll

de Pimorent. El revolt està

situat a 7,8 km des del coll o

a 2,5 km si venim directa

ment des del poble de

I'Ospitalet. Al punt d'inici,
situat a 1.536 m, trobarem

un pal indicador del carni del

refugi i marques de GR.

Aquest bonic itinerari, però,
no s'aconsella durant l'hi

vern a causa de l'alt perill
d'allaus. Quan hi ha força
neu, com alternativa per

arribar al refugi, és recoma

nable anar per la Coma d'en

Garcia o bé per la vall de les

Bessines, des de la vall prin
cipal de I'Arièja.
La primera part del carni és

un agradable flanqueig pels
vessants del pic de Querfoc
amb boniques vistes a la vall

principal de I'Arièja. Pel

carni anirem creuant diversos

torrents i romandrem envol

tats en tot moment per un

bonic bosc d'avets amb un

sotabosc de matolls de neret.

A principis d'estiu l'abundo

sa i perfumada floració del

neret tenyeix aquests vessants

de rosa, fet que produeix un

fort impacte als nostres sen

tits. Més endavant, el cami

puja fort en llaçades per tal

de superar un contrafort i

entrar a la vall de les

Bessines, als límits del bosc

(45 minuts des del cotxe).
Ara el carni puja suaument,

travessem la jaça Bessateil i

arribem al bonic bosc Llong,

de pi negre i bedoll, que ens

acompanyarà fins al final del

recorregut. Pel carni troba

rem una captació d'aigües i,
prop de la resclosa delllac de

les Bessines, una petita caba

na refugi de 2 habitacions de

6 places en bon estat (lh 45

minuts des de l'inici).
Voregem elllac i el deixem a

l'esquerra tot contemplant
les boniques vistes dels cims

que ens envolten. Passat el

llac creuem la jaça del Prat i

iniciem una curta però forta

pujada fins a trobar el refugi.

Refugi de les Bessines

(2.104 m) - Pic d'Auriol

(2.695 m)
Dlftcultat: Poc dificil. Grimpa

da amb algun pas de II grau

que es pot esquivar per forts

pendents d'herba

Horari: 2 h - 2 h 30' per a la

pujada, 1 h20' per a la baixada

Desnivell: 591 metres

• Des de la terrassa del refugi,
si mirem cap el nord-oest, es

retalla sobre el cel la silueta

del rocallós pic d'Auriol.

Sortim de darrere de la casa i

prenem el GR-10 cap a la

portella de les Bessines. Al

cap de 20 minuts, just en

arribar a la confluència d'un

torrent en un petit pla, abans

de la pujada final del coll,
surt cap a I'esquerra un petit
corriol. Deixem el carni del

GR i prenem aquest senderó

que s' enfila en direcció oest

cap al nostre cim, que ja és

visible. De tant en tant ani

rem trobant alguna fita. Al

cap de 15 minuts trobarem

una cabana de pastors. En

aquest tram, el senderó, molt

desdibuixat, es perd una

mica, però nosaltres hem de

continuar en direcció oest,

seguint una petita coma cap
un coll molt evident de la

llarga aresta sud del cim. Més

endavant tornarem a trobar

el
.

senderó ben traçat, que

ens durà, per la carena que

tanca la coma per I'esquerra,

fins al coll de I'aresta sud,
situat a 2.410 m (lh 15 min

des del refugi).
A partir d'aquí continuem

per I'aresta directe al cim, tot

trobant alguna fita de tant en

tant. Si seguim exactament

pel fil de I'aresta ens trobarem

passos aeris de grimpada de II

grau que, en tot cas, es poden
evitar si ens desviem pels forts

pendents d'herba. Al cap de

50 minuts arribarem al cim,
des d'on podrem gaudir
d'una gran panoràmica de les

muntanyes d'Ax.

Per a la baixada repetim el

mateix itinerari.

Refugi de les Bessines

(2.104 m) - Mérenç (1.052 m)
Dificultat: Baixa. L'itinerari se

gueixles marques del GR-10

Horari: 3h 15'

Desnivell: 229 metres de puja
da i 1.281 de baixada

• Sortim pel darrere del refugi
i prenem el GR-10 cap a la

portella de les Bessines

(2.333 m). El carni a poc a

poc va guanyant alçada i en

45 minuts arribem a la por

tella, des d' on encara es visi

ble el refugi. Iniciem la bai

xada per la dreta i en 25

minuts arribarem al petit llac

d'aigües verdes de I'Estanyàs
(2.056 m). Continuem bai

xant i en 25 minuts més arri

bem als replans de la Presassa

(1.832 m), on podem con

templar una bona panoràmi
ca dels pics de I'Estanyàs i

d'Esquena d'Ase. Conti

nuem pel GR-10, ara en

direcció nord-oest, baixant

per la vall del Nabre i dei

xant en tot moment el riu a

l'esquerra. Passarem prop de

la cascada del Nabrell i més

endavant trobarem les fonts

sulfuroses de la Riberola

(2h 50 min des del refu

gi). No deixeu passar
l'oportunitat de mullar

els peus en aquestes

aigües, que de ben

segur us els deixa

ran nous. De les

fonts a la part

alta del poble de Mérenç
(1.190 m) no hi tenim més

de 10 minuts i en un últim

esforç arribarem a la part
baixa del poble.

Mérenç (1.052 m) -

L'Ospitalet (1.429 m)
Dijicultat: Baixa. L'itinerari

segueix les

GR-107 o

Bonshomes.

Horari: 2h 15'

Desnivell: 377 metres de pujada

marques del

Cami dels

Distància: 10 km
• Si volem completar el circuit

a peu fins al poble de

I'Ospitalet, tenim el GR-107

o Carni deIs Bonshomes que,

en 2h 15' i per un carni sense

cap mena de dificultat que

segueix la vall principal de

l'Arièja, ens durà fins al

poble. A aquest temps, hau

rem d'afegir-hi 20 minuts

més per pujar des de I'Ospi
talet fins al revolt on hem

aparcat el cotxe (1.536 m).
Una alternativa prou vàlida

per salvar aquest tram és aga

far algun dels trens o auto

cars que uneix els dos

pobles.
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Exitós cap de setmana reivindicatiu a Aigüestortes

Manifest pel lliure i responsable accés a la muntanya

Unes 200 persones pertanyents a més
de trenta entitats excursionistes
catalanes van desafiar el mal temps i la

pluja i van participar el cap de setmana
del 5 i el 6 de juliol en la jamada
reivindicativa que la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) va

organitzar al parc nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici per reivindicar el
lliure i responsable accés a la muntanya,

El dissabte els participants van anar

arribant de forma esglaonada al llarg de
tot el dia i es van anar sumant a les
diferents activitats programades a en van

dur a terme altres pel seu compte, Així,
tot i el mal temps, es va fer l'ascensió al
Besiberri Sud i l'excursió pels estanys
Negre, de Travessany i de Monges, així
com el descens del barranc de

l.lebriqueto. També sota la pluja, es va

desplegar una pancarta a les Agulles de

Travessany,

Davant de la pressió que pateix el món
excursionista amb la proliferació de

normes que dificulten les tradicionals
activitats a la muntanya i que en molts
casos s'han fet sense consultar el
col·lectiu excursionista i sense tenir en

compte la nostra llarga tradició en la
defensa i divulgació del medi natural, els

muntanyencs reunits en el Parc Nacional

d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici,
d'acord amb els criteris que van impulsar
la Declaració del Tirol per part de la Unió
Internacional d'Associacions d'Alpinisme
(UlM) i el manifest elaborat per tots els
estaments que representen el col-lectiu
muntanyenc de l'estat espanyol i fet

públic amb motiu de l'Any Internacional

de les Muntanyes, volem manifestar:

• Que en totes les actuacions i
normatives que es portin a terme

relacionades amb les activitats en el

medi natural, es tingui en compte la

opinió dels muntanyencs expressada
a través de les institucions que
representen el nostre col·lectiu.

A la tarda es va llegir el manifest davant
dels participants, i al vespre, unes 200

persones es van encabir a la Pleta de
Riumalo per passar la nit. La pluja però va

fer fugir alguns excursionistes que feien
bivac sense tenda.

L'endemà diumenge, aproximadament
unes 200 persones es van reunir davant
de les oficines del parc per assistir a

l'acte de lectura i lliurament del manifest
reivindicatiu pel lliure i responsable accés
a la muntanya. Josep Sicart, coordinador
de Mountain Wilderness Internacional, va

ser l'encarregat de llegir el document.

Posteriorment, Anton Fontdevila i Rafa

Vadillo, president i vicepresident de la

FEEC, acompanyats pel mateix Sicart, per
Jordi Pons, vicepresident de la FEDME, i

per Narcís Ferrer, representant de la FEEC
al Patronat del Parc van fer lliurament del
manifest als seus responsables,

• Que la pràctica excursionista en totes
les seves manifestacions tingui la
consideració d'activitat tradicionalment
realitzada en el medi natural i que
aquesta consideració estigui recollida

a les normatives de forma concreta i
no tan sols a les declaracions
d'intencions.

• Que a les regulacions dels espais
naturals es diferenciï clarament els
visitants ocasionals amb caràcter
turístic dels muntanyencs que

practiquem els nostres esports d'una
manera habitual i responsable amb el
medi, i per tant s'han de tenir en

compte les nostres necessitats

específiques.
• Que l'ús responsable permet

conservar el nostre valuós patrimoni
natural i cultural, convençuts que
l'activitat esportiva és compatible amb
la conservació del medi natural i més
concretament amb els declarats com a

Espais Naturals Protegits.
• Que les actuacions que pretenen

protegir el medi natural han d'estar

L'EUROCONGRÉS 2000 COMENÇA LA SEGONA ETAPA

Després de la proclamació de les conclusions generals de

l'Eurocongrés 2000, el passat 5 d'abril abril al Palau de la
Música, aquest fòrum, del qual la Unió Excursionista de

Catalunya va ser una de les entitats impulsores, ja s'ha posat

34 exeursjenlsme
316

La jornada reivindicativa i el manifest ha

tingut l'adhesió, fins avui, de l'Euskal
Mendizale Federakundea (Federació
Vasca de Muntanya), la Federación
Madrileña de Montañismo, la Federación
Andaluza de Montañismo, la Federación
Canaria de Montañismo, Montañeros de

Aragón, la Real Sociedad Española de

Alpinismo Peñalara i el Groupe
Universitaire de Montagne et de Ski -

section Paris,

Amb aquest acte reivindicatiu la FEEC vol
iniciar una campanya de difusió del
manifest, que reproduïm que pretén
difondre el manifest elaborat per la FEEC
i les reivindicacions del món

excursionista, mitjançant la creació d'un
calendari d'activitats organitzades per les
mateixes entitats excursionistes.

basades en les regulacions consen

suades i no pas en les prohibicions
que no sempre estan avalades per una

base científica, i per tant reclamem: el
nostre dret a l'accés lliure i

responsable al medi natural, practicar
els nostres esports en les condicions
de seguretat adients i no patir més
limitacions que les estrictament

justificades.

• Que és imprescindible que les
normatives dels diferents espais
naturals segueixin, en els aspectes
fonamentals, uns criteris homogenis
que afavoreixin el seu coneixement per

part de tots els usuaris i de manera

especial del colíectu muntanyenc,

Avalats per la nostra pròpia història, els

excursionistes desitgem col-laborar
activament en les polítiques de conser

vació i desenvolupament del medi
natural, així com en els òrgans de

participació i de gestió dels mateixos i en

els processos d'elaboració de les seves

normatives específiques.

a treballar en la segona fase, en la qual s'intentaran portar a la
pràctica les diferents accions previstes en les conclusions,
Amb aquesta finalitat, s'està procedint a la traducció a set
idiomes del llibre "Proposta per Europa", que es vol fer arribar
a totes les cambres parlamentàries de la Unió Europea, entre



elles la catalana, on eillibre fou lliurat el dia 8 de juliol, Los

propostes foren rebudes favorablement pel president del

Parlament, Joan Rigol, així com els caps de les diferents
comissions parlamentàries, que en van comentar l'opor
tunitat i la viabilitat, tot esperonant els responsables de

l'Eurocongrés a continuar pel camí emprès, Amb aques
ta mateixa finalitat, les conclusions generals seran pre
sentades el dia 17 de setembre al Parlament Europeu,
En aquesta segona fase, la UEC s'ha fet responsable de la

Difusió de la nostra història i de la del conjunt d'Europa,
tasca en la qual col·laborarà amb rAccat, Òmnium Cultural,
FOC, Ipecc, el Museu d'Història de Catalunya i el CEC,
També s'ha procedit a iniciar una recollida de signatures
-el número òptim seria superior al milió- per demanar, una

vegada més, que el català sigui reconegut oficialment

com la setena llengua més parlada a l'actual Unió

Europea, - Jaume Ramon

Acció DE MOUNTAIN WILDERNESS A LA VALL FOSCA

Mountain Wildemess de Catalunya va dur a terme el cap
de setmana del 5 i 6 de juliol una de nova acció de recu

peració de rentam, aquest cop a la Vall Fosca, concreta

ment entre els estanys Gento, Tort, Colamina, Frescau i

Mar, Aquesta iniciativa, batejada com la 1 a Acció de

Recuperació Paisatgística de la Conca del Flamicell, havia

estat en el seu moment la guanyadora. del concurs de pro
jectes que l'associació va convocar l'any passat per cele

brar l'Any Intemacional de les Muntanyes,

El dissabte dia 5 es va convocar a socis i amics a la casa

de colònies de La Foneria, prop de la Torre de Cabdella, I

a la tarda es van organitzar els diferents equips, així com

les tasques que haurien de realitzar l'endemà. Aquests tre

balls -dels quals cal fer especial esment a la seva dficutat

van consistir en la tallada de 10 pals de fusta d'antigues
instal·lacions elèctriques que des de l'estany Gento enfila
ven cap a Tort, Un cop a terra, es van retirar els suports
metàl·lics i els all lants , es van seccionar en peces més

petites i es van practicar diversos talls per poder facilitar
l'entrada d'aigua i altres elements, tot accelerant-ne així el

procés d'integració, L'altra tasca prevista per aquesta
acció era l'enderrocament de les restes de dues barra

ques situades entre l'estany de Mar i Frescau. Els equips,
amb l'ajut de malls, parpelines, pics i pales, va procurar

integrar al màxim les grans pedres, deixant l'indret amb

una nova imatge,
De retom cap a Saliente, on el Consistori de La Torre de

Capdella va oferir un dinar, la meteorologia va obsequiar
amb una pluja amb calamarsa, autènticament de llibre, A

més dels socis i amics de Mountain Wildemess de

Catalunya, també van col·laborar en aquesta acció l'alcal

de i els regidors de l'ajuntament de la Torre de Cabdella i

personal del parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, Així mateix, per fer realitat el projecte, l'entitat

també ha comptat amb la col·laboració de la Fundació

Territori i Paisatge, el departament de Política Territorial i

Obres Publiques, Endesa Generación, l'lncavol, la FOCIR
i la FEEC,

.

en u mun n

El topònim Peguera
dins l Jàmbit pirinenc

La paraula "peguera" designa diferents

indrets, especialment, dins l'àmbit piri
nenc, Probablement els més coneguts
pels excursionistes són els Rasos de

Peguera i la vall de Peguera, AI primer
lloc, als rasos berguedans, hi ha una peti
ta estació d'esquí. Els Rasos de Peguera
reben el nom d'un poble, actualment

abandonat, que està situat a la capçalera
de la vall homònima entre els rasos i la

serra d'Ensila. Actualment pertany al

municipi de Fígols. AI segon, Peguera
denomina una petita vall dins el municipi
d'Espot que prové d'una línia de crestes

que fan de partió entre la vall d'Àssua, la

Vall Fosca i la vall del riu Escrita, A la vall

de Peguera hi ha el refugi Josep Maria

Blanc, bon punt d'accés al punt culmi-

nant de la contrada, el pic de Peguera,
cim pallarès que gairebé assoleix els tres

mil metres d'altitud, El topònim Peguera
també el trobem en d'altres llocs. El bosc

de Peguera, dins el municipi aranès de

Vilamòs, a els cortals de la Peguera, a

Sant Julià de Lòria (Andorra), en són bons

exemples.

per Ramon Boter de Palau

és el "lloc on s'escalfa la pega per a mar

car el bestiar", (DIEC, p.1376), Joan

Coromines, a l'entrada del mot Peguera
de l'Onomasticon Cataloniae, ha confir-

ma, Aquest autor ens diu que "per tot

s'ha tractat sempre de boscúries on es fa

pega; i, en part del mateix forn de pega",
Krüger i Amades ho testifiquen en el

Berguedà i Lluçanès, per al forn de pedra
en el qual es cou la pega per marcar les

ovelles (OnoCat, vol.VI, p.182). Si ens

atenem, per tant, a les definicions del

Diccionari de I'IEC i a les observacions de

L'etimologia del mot sembla estar ernpa- Coromines aquest nom de lloc estaria

rentada amb el mot pega. Segons el emparentat amb I'elboració de pega,

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, matèria primera bàsica per enganxar,

una peguera és un "forn on es crema la amb les activitats ramaderes,

llenya de pi per fer quitrà i pega", També

amb la col·loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Horari: ¡fectiu per a tot el

circuit, entre 5 h 30' i 6 h
Desnivell: acumulat en tot el

circuit, 950 m

Dificultat: baixa-mitja. En

alguns trams cal orientar-se

per senders poc marcats.

Època: tot l'any
Cartografia: mapa UEC GR-

4(1992).Atlas Topogràfic de

Catalunyafull núm 91,

Sobrepuny
(1.656 m)

el Berguedà
Esc.1:50.000

Accés: De la central tèrmica de

Cercs, agafem el trencall cap a

la Nou de Berguedà (HV-
4022). Passem la Nou i

seguim en direcció a Vilada-La

Baells. La carretera puja en

forts revolts enmig del bosc i

desemboca en uns grans plans
conreats amb una masia a mà

esquerra. Aparcament.

Tossal d'Horta
(749 m)

ta Terra Alta

Horari: unes 2h a 2h 30'pel decuit.

Desnivell: 250 m

Dificultat: carena i camins aeris prop
del cim. Terrenyforça inestable a la
baixada

Època: tot l'any, millor a la

primavera o a la tardor

Cartogrtifia: poc útil per a l'excursió

proposada. Qualsevol dels molts

..

"

1

f

mapes que abarquen els Ports de
Tortosa-Besselt

Bibliografia: "Iti eraris pels Ports de
Beseit" de Jordi Bustos i Bemûs. Ed.
Prames
Accés: Cal accedir al poble d'Horta de
Sant Joan des de Gandesa passant per
Bot o bé des de Tortosa via Xerta
i Prat de Comte
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Descripció: Cal enfilar la carretera cap al S, seguint
les marques de! GR-4.1.Als 30' la senyalització
indica a l'esguerra un bon carni gue s'endinsa al

bosc. Tot seguit prenem un nou trencall a

I' esguerra. El corriol puja i va a revoltar I' estrep
de la serra per passar al vessant solell. La caminada

per aquesta balconada és mot agradable. Hi ha

miradors sobre la Baells i la serra de Pic en Cel. Si

hi ha boira baixa I'espectacle es espaterrant. El

carni davalla i guan es fa més ample cal abandonar

les margues de GR per prendre, cap a I' esguerra,

un altre carni menys trepitjat. Anem a cercar la

pista gue veiem enlairada davant nostre; la seguim
a l' esguerra. En pocs minuts arribem a un callet

encisador: e! Roset. Darrere d'una casa, un corriol

poc marcat s' enfila dret per la pineda. El cami es

marca millor i e! bosc esdevé un festival de colors

gue ens acompanyarà la resta de la jornada. Sortim

Descripció: La via proposada és una atractiva i

poc divulgada escalada de caràcter mixt, de

força interès ja gue aplega la tècnica rocosa i la

glacial en una escalada curta i poc sostinguda.
Bona iniciació a aquest tipus de curses.

De la Sarra prendrem e! GR-Il gue, seguint el

riu Aguas Limpias, puja a l'embassament de

Respomuso. Quan gira a l'est, després del Paso

de! Onso i havent creuat e! barranc d'Arriel,
pugem a l'esquerra per un dret corriol vora e!

barranc. En unes 2 h 30' arribem alllac supe
rior d'Arriel, un bellíssim estany on caldrà

acampar a fer bivac. L' endemà cal remuntar el

barranc que porta a la gelera de Frondelles,
directament sota la bretxa Latour, deixant, pas
sat el Gorg Glaçat, les fites gue pugen cap el

Col Noir i la Gran Diagonal (1 hIS'. fins a la

base del corredor). Excepte molt al principi de

temporada a en anys de força neu, e! corredor

Descripció: El Tossal d'Horta, a muntanya de

Santa Bàrbara, és el bonic pic aïllat gue domina

Horta de Sant Joan i al peu de la qual destaca

e! convent gòtic de Santa Maria dels Ànge!s,
conegut al poble com a convent de Sant

Salvador ja gue aquest sant del segle XVI hi

visqué dotze anys. Al convent hi podem accedir
des de! trencall de I'antiga estació de ferrocarril

d'Horta a bé des de la sortida d'Horta en

direcció Arnes, on trobem un trencall a mà

esquerra. És una pista que caldrà deixar més

endavant agafant una desviació asfaltada a la

dreta. Aparquem al convent i agafem un cami

en direcció NE, envoltat de xiprers i que resse

gueix la base de les cingleres de la muntanya de
forma planera. Quan e! carni comença a revol
tar la muntanya cap al vessant que no es veu

des del poble, en una balma, apareix l'anome

nada cova de Sant Salvador, amb una imatge
del sant i una font (25'). A partir d'aguí el carni

queda barrat en la seva part superior per un l'aixopluc anomenat Abri Michaud, romàntic i

ressalt rocós amb un bloc encastat, que se supe- opcional punt de suport per a les ascensions

ra per la paret de la dreta (IlIa_IVa). Un altre d'aquest vessant.

bloc tanca l'arribada a la bretxa, però el pas és

menys delicat. De l'ull de la bretxa es pot bai

xar a I'altra banda a cercar els ancoratges de la

via normal, però és molt més elegant continuar

directament per la paret gue domina la bretxa,
en dos llargs en diagonal a la dreta ( IlIa_IVa

de roca grarútica molt bona) i que deixen als

pendissos de la via normal.

a una pista que cal seguir a la dreta fins a unes

surgències on reprenem la pujada anant a la dreta

a cercar I'eix de la petita vall gue insinua e!

terreny. La traça és poc marcada i força dreta.

Arribem a una àmplia collada tancada per un filat.

Hi ha un altiu senyal calcari gue el carni voreja
per l'esguerra per pujar al collet gue forma a

l'altre cantó. Cal baixar unes desenes de metres

estant atents a trobar a I' esquerra la sortida del

carni gue en breus llaçades ens pujarà dalt del

collet a la carena nord del Sobrepuny.Assolim e!

cim en pocs minuts. Desproveït d'arbrat, és una

excel-lent miranda cap al Berguedà sud i cap al

Pedraforca.

Retornats al callet, iniciem e! descens a ponent.

Seguirem una carena que per l'esguerra queda
estimbada. Fem cap de nou a la pista on retrobem

els senyals de! GR-4.1. El seguim avall entre

---'"
_____¿ - _ - __ -
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Per al descens, per completar el circuit, pren
drem al NNO les traces de la via normal de la

Gran Diagonal. Es tracta d'un corredor nevat

d'orientació NaO gue baixem durant uns 200
m i gue s'abandona per l'esguerra per una evi

dent cornisa que porta a canviar de vessant,

sao. Prop del Col Noir es passa al peu de

puja més decidit, deixem unes canals i ens

acostem als cingles. El carni, construït per la mà
de l'home, zigzagueja guanyant alçada per
assolir e! vessant posterior de a muntanya en

una mena de coll que dóna pas a una gran bal

conada (45 ').Vistes sobre la vall del riu

Canaletes (tallat) i el massís de!s Ports. Aquí
reapareixen els xiprers i hi ha les runes d'una
ermita. El carni gue ens permet sortir de la
balconada és una autèntica cornisa natural gue

guanya alçada en diagonal sobre l'abisme. Al

capdamunt trobem un nou replà amb xiprers.
Cal girar a la dreta i seguir algunes pintades
que ens mostren el carni més senzill per

guanyar les roques de la carena somital
_

del Tossal. Un cop dalt (1 hIS') veiem .r:
a la nostra esquerra les runes de l'ermita

de Santa Bàrbara i, uns metres més enllà,
una gran creu de ferro. Molt bones vistes

d'Horta i dels pobles propers.

pinedes fins a les runes d'un mas sota una agulla.
Poc després, sota un tram rocós, si estem atents

veurem sortir un corriol horitzontal amb traces de

pintura esborrada gue ens portarà a I'aparcament
evitant "sifonat" i passar per la Nou.
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Baixem fins al darrer replà amb xiprers i anem

a cercar un camí que davalla cap a la dreta amb
la intenció de completar la volta al cim. El

cami és evident i força descompost, passa sota

una agulla molt característica, el Cigronet, i

baixa decidit fins al convent d'on hem sor

tit.(4S-S0' des del cim)

Pasqual Garriga



Catalans a l'Everest
50è aniversari de la 1a ascensió.

1953 - 2003

FEEC, Barcelona 2003

235 x 160 mm, 28 pàg., illustrat en

color

Amb motiu de la commemora

ció del cinquantè aniversari de la

conquesta de l'Everest, la

Secretaria General de l'Esport va guardo
nar en un emotiu acte celebrat al Palau de la

Generalitat els tretze catalans que han assolit el cim en les quin-
ze expedicions organitzades, així com els 90 alpinistes que hi han par

ticipat. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, per la seva

banda, els ha honorat amb l'edició delllibre que comentem, encapça
lat amb unes paraules del president de la Generalitat,Jordi Pujol; del

secretari general de l'Esport, Josep Maldonado, i del president de la

Federació, Anton Fondevila. Elllibre relata la història de les gestes dels

nostres arnies a I'Himàlaia i ben segur que, amb els anys, esdevindrà una

font clàssica i inesgotable de consulta.

Jaume Ramon i Morros

Sierras de piedra y agita
Enrique Salamero

Edita Camping Mascún, 2002

240x170 mm; 335 pàg. en b/n i algun plec
en. color,Jotos i topogrcifia

Hi surten referenciats pràcticament tots

els barrancs de la serra de Guara, però
només els de certa notorietat els des

criu en detall... i quin detall! Les

explicacions són molt completes, ja
que van molt més enllà de la pura descripció

del descens. Tots els textos realcen I'entorn natural i cultural

que l'autor s'ha abocat a conèixer profundament, i, en particular, ha fet

una labor molt notable en la toponímia.A primer cop d'ull sorprenen
les topografies que ha confeccionat. Dominen les representacions en

planta i només es complementen localment amb perfils verticals d'al

guns trams complicats de descriure. No és gens habitual, perquè el des

cens de barrancs ha recorregut sistemàticament als perfils, però aques
ta nova opció és molt raonable i segur que es demostrarà encertada

amb l'extens ús que permet el llibre,

MJ.C

Montserrat. Cilia d'escalades del ves

sant nord
David Hita Sánchez
Editorial Desnivel, març 2003

165 x 120 mm, 399 pàg. en b/I1,jotos i res

senyes

David Hita és un escalador plenament
lliurat a la muntanya i, molt particular
ment, a aquesta serra reina. A. G. Picazo

assegura al pròleg que és un montserratí

indubtable que amb l'exploració minuciosa i la dedicació per-
sonal al conglomerat fa reviscolar l'esperit de l'escola rnontserratina.En

efecte, es tracta d'un treballlaboriós de recopilació de 390 vies d'esca

lada a unes parets sovint molt feréstegues a1llarg de tot el vessant nord

de Montserrat, des del Cavall Bernat fins a Agulles. La feinada és dificil,
perquè recull amb homogeneïtat un munt d'itineraris d'estil ben dife

rent, i els resultats són bons. Serà una eina bàsica per aquest vessant

enorme amb possibilitats molt variades.

MJ.C.

Travesses pel Pirineu català, 1

Carles Gel

Ed. Pòrtic,jebrer 2003

215 x 135 mm, 126 pàg. en b/n,jotos i croquis

L'originalitat d'aquesta guia és la reivindicació

que, en certa manera, fa de la idea de traves

sa com a forma de moure's per muntanya.
Proliferen les guies d'excursions d'un dia,
de sortir i tornar al cotxe. En aquest cas,

en canvi, la comoditat en el transport
no influeix a l'hora de definir l'itinera

ri. En aquest primer volwn, l'autor

s'ocupa de les muntanyes que li són

més properes, el Pirineu oriental

(del Rosselló a la Cerdanya),
terres per les quals ja ens havia

guiat amb raquetes de neu. En

unes serres tan concorregudes
i versades és inevitable que
surtin les grans rutes clàssi

ques, però també troba algunes
cornbinacions prou diferents.

MarcJaneras i Casanova

Ruta Verdaglter
Senders de Catalunya. Barcelona, 2003
210 x 147 n'lm, 32 pàg., illustrat, mapes

Dins dels actes de I'AnyVerdaguer, l'associa

ció Senders de Catalunya va senyalitzar una

ruta entre Folgueroles i Vil·la Joana, fites

claus en la vida del poeta. El recorregut
visita llocs emblomàtics com Sant

Segimon, Matagalls i Montserrat. Les

etapes de l'itinerari escollit són: Folgueroles,
Viladrau, Coll Formic.Aiguafreda, Sant Feliu de Codines, Sant

Llorenç Savall, Rellinars, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Les Fonts de Terrassa, Sant Cugat delVallès i Vil-la joana, amb un total de

187,127 quilòmetres i cinquanta hores de caminar, que hom pot frac

cionar com més li abelleixi.

J.R.M.

Excursions escollides pel Prepirineu
Antoni Cabré Puig
Col'leccióAzimlAt,50
Edicions Cossetània.juny 2003

225 x 120 mm, 214 pàg. en b/n.fotos i croquis

Josep Cabré deixa per un cop les muntanyes del

Camp de Tarragona, que últimament ha divul

gat amb dedicació, i ara es trasllada cap al

nord, al Prepirineu, per recórrer de sol ixent

a ponent una selecció de 22 itineraris. És
una llàstima que s'entretingui amb excur

sions ja ben conegudes i publicades, com

l'ascensió normal al Pedraforc.a, enlloc de dedi

car-se exclusivament a fer conèixer racons poc trepitjats
com els que ens ofereix a Sant Gervàs.A la fitxa convencional i les

descripcions habituals en les guies d'aquesta collecció hi afegei
anècdotes, notícies i reflexions que li donen un toc personal. e

que de vegades s'enceguen per l'alta muntanya, en certa mes

dica la varietat de la muntanya mitjana i el seu interès evident.



Per Cunit i el seu entorn

Josep Miró ma

Col-lecdô Azimut, 48

Edicions Cossetània, abril 2003

220x120 mm; 131 pàg. en b/n;jotos i croquis

L'autor és un observador meteorològic de llarga trajectòria.Això pràcticament ens garan

teix un treball entusiasta, I' estima per I'entorn més proper i la capacitat de meravellar-se pels
detalls que ofereix a qui sàpiga observar-los. Les rutes deriven de I'experiència del cicle Tot

Natura de sortides pels voltants de Cunit. En aquestes guies d'abast laca! sempre acaben

sorprenent les possibilitats de treure suc a! territori, per anònim que pugui semblar a pri
mera vista.

...... Webs de motxilla
TRAVESSES (2) per Maria ëenyarroja

Quan s'acaba l'estiu i comença la tardor, els dies encara

són llargs però ja no fa tanta calor com en plena canícula,
i és una molt bona època per seguir fent travesses com

les que us proposem a continuació, quan molta gent ja ha
acabat les vacances i les rutes ja no estan tan massifica
des. Som-hi doncs!

A Mallorca podem recórrer la serra de Tramuntana des de
Sant Elm fins a Pollença, uns 100 km i 4.200 metres de
desnivell acumulat en pujada. Ho expliquen molt bé a

Ii1ilr=-KtpmOJt:milœ:m:iKi!!Im-�, amb la descripció de l'iti

nerari, mapes de la serra de Tramuntana a escala
1 :25000, fites a "waypoints" per seguir la travessa amb

GPS, fotos de la Serra, consells d'entrenament, perfils de
com es veu Tramuntana des de Catalunya, enllaços, infor
mació sobre altres travesses i curses de muntanya, i la

campanya del GOB i ADENA-WWF a favor de la protecció
de la serra de Tramuntana i per aconseguir que sigui
declarada parc natural.

MJG

també se la coneix com el Camí Mossàrab a Santiago.
Actualment el traçat coincideix força amb la carretera N-
630 entre Sevilla i Gijón. Trobarem informació rellevant per
recórrer-la a peu a www.rutadelaplata.com (la plana ofi

cial), �'.....;,u;,¡¡�

, amb

fòrums, "piades", informació sobre variants de les rutes,
consells, contactes i companys de caminades, ...

I què dir de la gran travessa per exceHència, el Camí de

Santiago, que recorre tota Europa seguint la Via Làctia per
arribar a Santiago de ComposteHa. Val la pena recordar

que els anys en què el dia de Sant Jaume cau de diumen

ge, els anys sants composteHans a Xacobeo, com el 2004,
tenen un especial significat per als creients catòlics. Per

preparar la ruta es recomanable treure el nas aB.mm
lml�ülIS.�.l!.IC!.�. (website de la Federació Espanyola
d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago),

1����§a!!!¡�(a:m:b�u�n curs de gallec en

� (té un fòrum molt

\'!m.Iiû!m!llrmlmimCm�, amb informació turística,
agenda, història de Galícia, galeria
d'imatges, fòrum, mapes amb
les diverses variants del camí

(ruta del Nord, camí francès,
anglès, portuguès, ... ), consells

i informació per fer el camí a

peu (amb consells sobre ali

mentació, farmaciola, ... ), en

bicicleta a a cavall, "albergs"
per a peregrins, webcams,
informació de la ciutat de

Santiago de ComposteHa,
enllaços, publicacions, ...

Si us sembla, de moment, ho deixem aquí.
Bona ruta!!!



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

Vidres laminats de seguretat

Gravats i bisellats

Vitrais i decoració

Vidres amants amb cambra
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Murals de miralls
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-PeVVl
créixer el -Pu�ur

a Ca:talu�
Catalunya és un país. La unió de cultura,
tradició, costums, identitat i història que

configuren un país. I cadascun d'aquests
elements ha perdurat al llarg dels segles per

la voluntat i sovint per la defensa dels

catalans. Com l'arbre que enfonsa més i més

les seves arrels i que s'eixampla cada any,
la societat catalana d'avui creix amb noves

branques que neixen per anar més amunt.

Catalunya vol arribar més lluny. I no vol perdre
la seva identitat.


