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nades literàries, concursos de literatura, de fotografia i de

pintura, fòrums excursionistes o conferencies.

Altres entitats excursionistes, organitzen fires de llibre de

muntanya, festivals de cinema, campanyes en defensa del

medi ambient. O darrerament, també n'hi ha que organitzen
Raids, Rallis, Ouations, Cross. Podem dir qui dóna més?

�'entrada la resposta podria semblar òbvia, però vull

fer una sèrie de consideracions per tal d'aclarir alguns con

ceptes que considero fonamentals. El Diccionari General de

la Llengua Catalana de Pompeu Fabra en l'edició de 1966

ens defineix "excursionisme" com "l'esport de fer excursions"

i "esport" com el "joc o exercici corporal en què es fa prova

d'agilitat i destresa o de força, i que aprofita al cos i a l'espe
rit, al qual dóna promptitud, ardidesa, tenacitat, etc., com

són els jocs de pilota, la natació, l'excursionisme, etc.".

També en el recent Llibre Blanc de l'Esport Català, editat el

passat mes de setembre s'explicita en un punt: "Des de

1876, quan, amb la fundació de l'Associació Catalanista

d'Excursions Científiques neix l'esport català modern ... ".

Sembla fora de tot dubte, doncs, que l'excursionisme és

esport. Fins aquí queda clara la definició.

La qüestió, però, deixa de ser tan evident quan en el

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans editat l'any 2000 es

defineix "excursionisme" com el "conjunt de les diverses acti

vitats que tenen com a camp d'acció la muntanya (alpinisme,
escalada, espeleologia ,acampada ,etc.)" i "esport" com "l'e

xercici corporal d'agilitat, destresa o força, que es practica
individualment o en grup, amb intencionalitat lúdica o com

petitiva seguint unes regles".

Què ha passat en aquests 34 anys? A la definició d'excur

sionisme ja no hi surt esmentat l'esport i se'l qualifica d'acti

vitat. I, de la mateixa manera, en la definició d'esport, deixa

de mencionar-se l'excursionisme. Sigui com sigui, en el Llibre

Blanc de l'Esport, ja es reconeix que en el cas dels esports
de muntanya, la pràctica tradicional conviu amb carreres,

campionats, marques, rècords i altres elements del món

modern, i que, per tant, les formes de pràctica i de competi
ció també han canviat.

Així es pot veure en el si de la UEC, on sota l'epígraf d'ex

cursionisme conviuen diferents activitats com el muntanyis
me, l'escalada, les vies ferrades, els bulders, el senderisme,
el descens d'engorjats, l'esquí de muntanya, l'espeleologia,
les marxes, la marató de muntanya, la bicicleta tot terrenyo
els campaments, entre altres. També tenim activitats peda
gògiques, com els cursos d'iniciació i formació o els de

medicina de muntanya. En el vessant cultural tenim des de

l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista a les biblioteques, passant
per l'edició de llibres i revistes, corals, grups d'esbarts, jor-
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Després d'aquesta exposició, ens atrevim a dir que l'excur

sionisme és sols un esport? O més agosaradament, l'excur

sionisme és un esport? Hi ha moltes altres activitats que s'a

nomenen esport, però que en realitat són espectacle. No cal

anomenar-ne cap, però tots tenim present els grans estadis

plens, on el que menys hi ha és esport. Poden practicar
esports les persones que l'efectuen, però no els especta
dors. I encara, dels primers, només els que es mouen per
afecció i no per compensacions econòmiques. El que s'ano

mena esport amateur.

Segons el Llibre Blanc, dels 609.667 esportistes repartits en

63 federacions de totes les modalitats, els excursionistes

ocupem el setè lloc amb 18.114 federats. També del Llibre

Blanc obtenim dades que ens revelen que els mitjans de

comunicació, presten poca atenció a allò que no sigui esport
d'espectacle amb públics massius. Així, el futbol ocupa el

64% de l'espai que els mitjans de comunicació dediquen a

l'esport, el bàsquet, el 10,33%, i el 21 % de l'espai informa

tiu restant ens el repartim les altres 61 modalitats esportives
censades.

Sortosament, en l'àmbit excursionista encara no s'ha donat

"l'esport professional". Si bé es cert que hi ha algunes
esponsoritzacions i subvencions del tot necessàries, els nos

tres excursionistes no cobren unes fitxes ni sous milionaris.

És per tot això que no puc dir que l'excursionisme sigui
només un esport. Permeteu-me que citi el meu escrit del

passat juliol: "L'excursionisme és esport i molt més. És una

forma de viure, és un esperit, és una filosofia, on prevalen
l'esforç personal, l'afany de superació, la germanor, la soli

daritat, la recerca cultural, el sentit de la terra, l'amor a la
natura ... Si no es així, ja no es pot dir excursionisme".
Hi esteu d'acord?

Ramon Prieto i Gusi
President de la

Unió Excursionista de Catalunya
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U n cop més els nostres boscos han estat pastura de les flames. I un cop més,
els mitjans de comunicació se n'han fet ressò. Les informacions publicades
tendeixen, però, a destacar l'instant i així se cenyeixen a la ressenya dels treballs

d'extinció, bo i ignorant tot el que fa referència a la prevenció i a la gestió territorial.

Per acabar, s'adjunta una avaluació de la catàstrofe restringida a la pèrdua de fusta

o d'altres bens materials i, per tant, incompleta. D'aquesta manera es desvinculen

els fets dels processos en què s'insereixen. Diríem que la immediatesa de les flames

no ens deixa veure el foc en la seva totalitat.

D'una banda, hem de tenir present que no es pot reduir el paper del bosc a la

simple producció de fusta. Cal tenir en compte que la desaparició del bosc

empobreix el sòl i el deixa exposat a l'erosió, comporta la modificació del règim
hídric, l'alteració de l'albedo -això és, la relació entre la radiació solar reflectida i la

incident-, l'empobriment de la diversitat biològica, a més de la desaparició d'uns

valors estètics i paisatgístics. Tots aquests valors són negligits sistemàticament

perquè la cultura industrial no els ha incorporat mai als seus balanços. Així

l'avaluació de les pèrdues és fatalment i sistemàticament falsejada. Ens cal, per tant,

desenvolupar una nova teoria econòmica que aporti instruments per a explicar i

jutjar el paper de l'entorn natural, que incorpori elements com ara els interessos de

les generacions futures, el valor no instrumental de les espècies no humanes ...

D'una altra banda, la intervenció en front de l'incendi no es limita al treball d'extinció,
de la mateixa manera que el problema de la delinqüència no se soluciona únicament

amb un increment del nombre de policies. Cal un treball de prevenció: disposició de

punts d'aigua, traçat i control d'un sistema de camins per lluitar contra el foc,
estassada de les vores de camins i carreteres, control d'abocadors, manteniment de

les línies elèctriques ... I cal, també, una gestió del sòl forestal que minimitzi l'efecte

del foc -i que prevegi la restauració en cas d'incendi- i, sobretot, que compti amb la

participació de la població de l'indret. Tot plegat dins del marc d'una gestió territorial

més àmplia, amb la promoció del desenvolupament rural per tal d'evitar el

desequilibri en l'ocupació de la superfície habitable o recuperació de determinades

activitats tradicionals agroforestals, entre altres mesures.

El foc a casa nostra és quelcom d'habitual. La principal característica del clima

mediterrani -la coincidència de l'estació seca amb l'estació càlida- hi col·labora. A

més d'això, la nostra flora està composta per plantes que cremen amb facilitat. Hem

d'aprendre, doncs, a conviure amb el foc. Arribats aquí sembla oportú indicar que a

casa nostra caldria incentivar la investigació per assentar les bases ecològiques i

tècniques d'una correcta gestió forestal, cosa que no podem esperar que es

desenvolupi en altres països més donats a despendre en recerca, però menys
afectats pels incendis.

excurslenisme 3
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Sens dubte els incendis
forestals són actualment un

gravíssim problema per a la
societat en què vivim.

L'existència de zones

urbanes-forestals com les

urbanitzacions, el gran
nombre d"usos directes i
indirectes del base, des de
l'extracció de fusta al plaer
d'una passejada per entre la

natura, impossibilita qualsevol
altra gestió que no sigui
I' extinció total del foc al
bosc. Aquest article, però, vol
mostrar el vessant oposat a la

imatge més destructiva del
foc. L'objectiu que ens

proposem és divulgar una

mica més els nostres sistemes

naturals, entendre' Is des d'una

òptica sovint desconeguda
que ens ajudarà a conèixer i
descobrir una mica més
I' entorn on vivim.

Introducció

Els incendis i l'excursionisme són

dos móns enfrontats, antagònics,
amb un difícil nexe d'unió.

L'excursionisme busca el contacte

directe amb la natura, la muntanya i

el medi ambient. El foc el visualit

zem com l'enemic a batre, l'agent
destructor dels nostres paisatges
on el seu pas només deixa destruc

ció i desolació. Amb tot, però, no

ens adonem que gran part dels pai
satges que admirem han estat en

algun moment víctimes de les fla

mes i que, en el seu procés regene

rador, han donat lloc a nous paisat
ges dels quals sovint gaudim sense

saber-ho.

Catalunya té una llarga història

excursionista, però la dels incendis

forestals és encara més llarga. Tot

just ara comencem a veure els
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incendis amb una òptica diferent i

com un nou al-flcient dins l'activitat

de l'excursionisme i del coneixe

ment del paisatge. En aquest article

us proposem que feu l'esforç de

veure el foc al bosc no com un ele

ment negatiu, sinó com un dinamit

zador de paisatge, un agent mode

lador de l'ecosistema.

�I problema dels incendis

En els darrers cinquanta anys,

Catalunya, igual que la majoria de

les contrades mediterrànies, ha

sofert un dràstic canvi en els usos

del sòl. La sobtada evolució d'una

societat abocada a l'agricultura i al

món forestal ha donat lloc a una

societat de serveis, en la qual els

usos tradicionals han estat despla
çats per una indústria agrària cada

cop més competitiva i internacional.

Aquest fet ens ha conduït a una

realitat forestal difícil de gestionar,
paradoxal i de futur incert. Sovint, la

manca de memòria forestal no ens

permet veure el veritable potencial
de moltes de les nostres espècies i

desconeixem en gran mesura qui
nes estructures forestals podien
haver existit abans que l'aprofita
ment secular de la terra per al

correu n'esborrés les empremtes.
Així mateix, els nostres boscos evo

lucionen avui dia de forma comple
tament natural, sense cap mena

d'intervenció humana i, paradoxal
ment, hem d'actuar sobre ells extin

gint tots els incendis, encara que els

hagi causat un agent tan natural

com pot ser un llamp.
Cal ser conscients, però, que la

manca de gestió silvícola actual ens

condueix a unes estructures forestals

cada cop més sensibles als incendis
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forestals. Les causes d'aquest aban
donament progressiu de les explota
cions forestals cal cercar-les en els
baixíssims rendiments econòmics

que s'obtenen del seu aprofitament,
a conseqüència, d'una banda, del

clima mediterrani i, de l'altra, de l'ex
traordinària fragmentació de la pro

pietat, que fa inviable una ordenació
forestal coherent capaç de generar
un mínim benefici econòmic.

La política extintora duta a terme

la darrera meitat de segle pels dife

rents col·lectius relacionats amb els

incendis forestals, ha donat lloc a un

territori continu, homogeni i incapaç
de resistir incendis forestals, sigui
quina sigui la seva magnitud. En

definitiva, la sobreprotecció de mol

tes d'aquestes masses forestals

envers els incendis, independent
ment del seu origen, condiciona i

condicionarà la seva gestió futura.

Aquest fet, es manifestà de forma

clara a Catalunya els anys 1994 i

1998 amb els grans incendis van

cremar 45.000 ha i 27.000 ha, res

pectivament a la Catalunya central,
en zones que fins a la meitat del

segle XX eren ocupades per con

reus extensius i vinyes. La gran
quantitat de superfície cremada, la

manca d'estratègies eficaces, la

gran intensitat i magnitud dels
incendis van ser els condiciona
ments bàsics que van fer plantejar
se a fons el model extintor emprat
fins llavors pel cos de Bombers de

la Generalitat de Catalunya.

Les grans preguntes

1. Els focs són naturals a artificials?

Quan fem referència al món dels

incendis forestals és fàcil caure en la

demagògia, buscar herois i culpa
bles, atribuir responsabilitats i criti

car. Difícilment, però, anem més

enllà. El primer que ens hem de

qüestionar a l'hora de fer judicis
sovint massa precipitats és si els
incendis són un element més del
sistema natural o per contra són un

element totalment exogen als nos

tres ecosistemes, fruit únicament,
de la insconsciència humana.

¿Qui de nosaltres, sia en un refugi
pirinenc o en una excursió de mitja
muntanya, no s'ha vist sorprés per
una inoportuna tempesta amb

llamps? Ara bé, us heu preguntat
mai, la quantitat de llamps que
poden arribar a caure en una tem

pesta i quantes tempestes poden
haver-hi en un any a Catalunya? O

més encara, ¿quants incendis

forestals causats per llamps poden
produir-se als nostres boscos?
És cert que els llamps no són, ni de
bon tros, la principal causa d'incen
di al nostre país, però també és

cert, que no els podem excloure

com agent causant d'incendi.

Sovint de molts més dels que ens

puguem imaginar. Els nostres bos

cos han evolucionat al llarg de mile

nis amb aquest fenomen meteoro

lògic i no s'han extingit, sinó tot el

contrari.

Arreu del territori català trobem refe

rències de grans drassanes, no tan

sols a l'imperi AI-Andalus, amb

Tortosa com a capital naviliera. La

construcció d'aquests vaixells anava

directament lligada a la la fusta que
s'extreia dels Ports de Beseit, curio

sament una de les zones més afec

tades per incendis de llamp a

Catalunya. Posteriorment, altres

poblacions costaneres, com Bar

celona a Sant Feliu de Guíxols, van

rellevar Tortosa en la construcció de

vaixells. Sens dubte la construcció

de grans vaixells anava lligada a

boscos amb arbres de grans diàme

tres i alçades necessaris per aquest
tipus d'indústria. ¿Però com van arri

bar aquest boscos als nostres dies?

¿És que no cremaven o cremaven

de forma diferent?

2, Són nous a han existit sempre?
Ja hem vist, molt per sobre, que els

incendis forestals no són pas un

element amat del sistema, sigui d'o

rigen natural com artificial. Cal no

oblidar però, que molts dels prats
que encara avui trobem i gaudim, a

la mitja i l'alta muntanya, tenen un

origen estretament lligat al foc. Les

tradicionals pastures, que servien

per donar menjar a l'aviram s'obte

nien cremant reiteradament grans
quantitats de bosc. El seu rejoveni
ment, encara avui, està lligat a l'ús

del foc com a eina modeladora del

excursienisme 5
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paisatge. Tampoc ens ha d'estran

yar que molts dels incendis que

s'esdevenien a les nostres serres en

els segles passats servien per elimi

nar sistemàticament espècies avui

tant emblemàtiques com l'ós i el

llop, enemics per excel-lència dels

ramats.

Amb aquests petits exemples que

actualment ens poden semblar fora

de context, es posa de manifest

una determinada cultura del foc.

Una cultura del foc sentenciada a

desaparèixer i, amb ella, els paisat
ges que creava.

3. Com poden els boscos sobre-

viure al foc?

Si ens preguntessin quina és la nos

tra imatge ideal de bosc, molt pro
bablement respondríem unànime

ment que un bosc ha de tenir

arbres, com més millor, que aquests
no han de morir i, per descomptat,
compte a tallar cap arbre. Ara bé, si

li féssim aquesta mateixa pregunta
.a una àliga cuabarrada, a un ós o a

una diminuta papallona, segur que
les respostes serien molt diferents

en funció de les diverses necessi

tats de cadascuna de les espècies
que composa l'ecosistema.

La nostra visió, sovint sense tots

els paràmetres ni tota la formació

necessaria, oblida conceptes
bàsics. Tradicionalment se'ns ha dit

que un bosc ha de tenir arbres, que
no s'ha de cremar ni morir, en defi

nitiva, que ha de ser estàtic, fet

paradoxal en un sistema natural en

contínua evolució i canvi. Així,
doncs, per entendre el paper del

foc, cal començar per conèixer com

interacciona amb la resta de com

ponents de l'ecosistema.

4. El paper del foc a l'ecosistema

El foc juga un paper complex en

els nostres ecosistemes. La seva

implicació en la dinàmica és diversa

i supera de bon tros l'objectiu d'a

quest article. Insistirem en el fet que

actua com a element dinamitzador

del paisatge i com a conseqüència
dels hàbitats i de les espècies que

els habiten.

El foc no sempre crema amb alta

intensitat. Això implica que aquest
element té dues cares. L'alta inten

sitat devastadora i la baixa intensitat

moduladora. En l'actualitat, però,
quasi sempre crema amb alta inten

sitat, ja que la baixa intensitat és

extingida immediatament. Amb tot,

juga un paper pertorbador, erigint
se en un agent que crea i destrueix

ecosistemes. és a dir, juga un paper

dinamitzador en el context espai
temps. Cal ser conscient, però, que

no existeix la mateixa biodiversitat

en un matollar, que en una pineda o

en un alzinar, i que no per aquest fet

un és més important que l'altre.

La riquesa d'ecosistemes que inter

accionen en l'ocupació de l'espai
crea múltiples oportunitats per a les

espècies que les habiten o perme

ten un fluxe constant d'informació.
L'existència de paisatges monoes

pecífics crea hàbitats molt més

pobres i en limiten el nombre d'o

portunitats presents i futures.

Tindríem un paisatge pobre i poc

divers. El mosaic de diferents tipus
d'estructures forestals en un mateix

espai permet, per tant, maximitzar la

diversitat de la flora i

la fauna i la riquesa
del paisatge, al mateix

temps que n'aug
menta la resistència a

la desaparició.
Un exemple és, l'àliga
cuabarrada. Aquest
gran rapinyaire neces

sita espais oberts per

caçar. El tancament de

les masses forestals

ha provocat I' abando

nament de les zones

de cria, zones que

només s'han recupe
rat i es mantenen lliga
des a la presència de

foc, element que obre
i rejoveneix el paisat
ge. Un altre cas

important és l'astor,

au rapinyaire forestal per excel-len

cia. Cria i caça dins de boscos vells

sovint vinculats a l'activitat ramade

ra i a les cremes naturals o huma

nes per mantenir aquestes deveses,
bàsicament de pinassa i roure.

Actualment el retrocés d'aquest
ecosistema és alarmant. De dotze

parelles nidificans al massís de

Tivissa-Vandellós i Cardó comptabi
litzades l'any 19S0, en l'actualitat en

queda només una.

Elfutur

Segurament aquest és el punt
més difícil d'escriure de tot l'article.

Sovint les necessitats humanes no

coincideixen amb les necessitats

dels nostres sistemes naturals i la

gestió dels incendis forestals n'és

un cas més. Cada cop coneixem

més els nostres ecosistemes, com

s'estructuren, com funcionen o com

gestionar-los. A la vegada, cada

cop més, coneixem altres límits

fixats per la societat. Des del nostre

punt de vista, aquesta societat de

progrés i tecnològicament avança
da no es pot permetre que els bos

cos es cremin, potser perquè
durant massa anys no s'ha entès el

funcionament natural dels ecosiste

mes. Aquest fet, manifestat en la

nova ocupació del sòl i en el canvi

en els usos tradicionals del bosc, ha

hipotecat, potser indefinidament, la

dinàmica amb què aquests ecosis

temes han evolucionat al llarg de la
història. La creació de noves adap-



tacions a les pertorbacions, la des

aparició d'espècies que no s'han

pogut adaptar al canvi o la constant

resposta estímul canvi han estat les

responsables de crear les comple
xes xarxes biològiques que són els

nostres ecosistemes. Sens dubte,
el canvi en el règim d'incendis és un

canvi més en el procés evolutiu,
potser però, massa ràpid i en nom

d'una societat prepotent, capaç de

modelar la natura en funció de les

seves necessitats sense cap inten

ció d'aturar-se a reflexionar.

Proposta per entendre una

mica més el foc al bosc

Les propostes de ruta següents es

fan per permetre que l'excursionista

avaluï per ell mateix els efectes del

foc sobre l'ecosistema. No ja des del

punt negatiu, sinó des de la capaci
tat d'entendre el dinamisme del pai
satge i enriquir l'experiència de la

caminada amb les noves observa

cions de diversitat i capacitat de res

posta del nostre entorn. La majoria
de l'itinerari discorre pel PR3.

Ruta de Tivissa:
OO:OOh; Okm; Tivissa

OO:30h; 2Km; Fontanilles

Bosc de pi blanc i alzina. Estructura

d'uns setanta anys d'edat. En absència

de pertorbació, aquesta és la forma

natural dels boscos a la zona

OO:SSh; 3,SKm; Camí dels Botjos
Arribem a un alzinar de muntanya

mediterrani, amb presència de teix i

grèvol. Aquesta estructura té ara

també uns setanta anys d'antiguitat.
Com pot ser que tingui la mateixa

edat que el bosc anterior?

01:10h; 4,2Km; Obaga de Boquers
Alzinar jove i espès. Regenerat del

foc de 1983. Com es pot veure, lluny
de seguir una degradació, l'alzinar és

ara ja complert. Aquesta és l'explica
ció de la qüestió anterior. Les alzines,

espècies rebrotadores, recuperen des

prés del foc la seva dominància. Les

espècies que habiten aquest espai són

diferents de l'alzinar anterior o del

bosc mixt inicial. Les tres formacions

augmenten la diversitat del paisatge i

la seva capacitat d'hàbitat.

01:S0h; 6,SKm; Obaga de Nebot

Bosc cremat el juny de 2002. Els

arbres morts hi són presents i no els

retiraran. Tenim una formació herbà

cia que permet la procreació de fauna

herbívora i sobretot avifauna que viu

dels insectes que mengen fusta morta.

Pareu un moment a observar picots i

raspinells.
02:30h; SKm; Bosc de Capcir

Dens i espès bosc de pi blanc regene

rat de 1974. Aquestes formacions de

pinars joves i esveltes no tenen res a

veure amb el pinar inicial, ni pel que

fa a les espècies ni pel que fa a hàbi

tat. És un nou ecosistema que es crea

en els extensos regenerats de les lla

vors que deixen anar les pinyes des

prés del foc. És una formació nova als

nostres paisatges, però d'alguna
manera l'enriqueix.

03:30h; llKm; Bosc de Fatxes

Bosc cremat en mosaic d'alta i baixa

intensitat. Sobre una estructura adul

ta que sobreviu al foc, crea pastures i

matollar, generant un mosaic de bosc,
matoll, pastura que maximitza la

capacitat d'hàbitat i la diversitat.

L'entorn de la zona, el cremat en alta

intensitat, és un matollar dens regene

rat del foc del 1994

• L'estiu de 2002 va ser especialment tempestuós. En només

tres mesos es van arribar a produir més de quinze episodis
tempestuosos que provocaren 39 incendis de llamp distri

buïts per tot Catalunya i tots eficaçment controlats pels cos

sos d'extinció.
• La rica toponímia catalana, tot i ésser una ciència inexacta,

dóna nombrosos indicis de les activitats tradicionals que
s'efectuaven a un determinat territori. No és dificil trobar

nombrosos topònims catalans que, d'una manera o altra, fan

referència a la presència del foc com a eina de gestió o com

a fenomen natural present en els nostres ecosistemes. Qui
no s'ha trobat més d'un cop llegint un plànol amb noms

com: la Sucarrada, Mas Fumat, el Serrat dels Llamps ...

• L' any 2002 es van cremar més hectàrees de superficie fores

tal a l'hivern que no pas a l'estiu. Aquest fet, va ser conse

qüència de l'ús del foc com a eina de gestió per part dels

pocs pastors que encara porten a terme la seva activitat al

Pirineu. La utilització del foc té un objectiu ben definit:

regenerar les pastures velles per poder deixar-hi anar els

ramats a la cerca de menjar,
• Normalment quan parlem de la vegetació i les seves diverses

adaptacions al foc, ens oblidem que aquesta no és indepen
dent de l'ecosistema on es troba.La fauna que integra aquests
sistem.es també ha coevolucionat amb aquesta pertorbació i

ha adoptat mecanismes que li han permès sobreviure. Les

grans rapinyaires necessiten grans espais oberts constituïts per

herbassars i matollars poc densos on poder caçar.

Marc Castellnou és enginyer forestal i analista
d'incendis forestals del Cos de Bombers de la Generalitat.

Santi Lleonart és enginyer forestal

del Cos de Bombers de la Generalitat
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Després de crear el 1928 els escoltes catalans

per a la formació del caràcter de la joventut i fomentar

el nacionalisme, Josep Maria Batista i Roca va creure

que calia donar un pas més i constituir una organitza
ció juvenil que no es limités només a un grup de nois
i noies sinó que agrupes tots els joves de la societat

catalana amb el nacionalisme com a un únic punt en

comú. Així naixia Palestra el 1930. Per fer propagan
da del moviment, Batista va aconseguir que l'editorial
Barcino publiqués manuals que utilitzarien els escol

tes i els membres de Palestra com el seu "Manual

d'Excursionisme", els dos de Geografia de Catalunya
de Pau Vila, i Com cal auxiliar un ferit d'en Pere

Gabarró.

Tot llegint El Càmping. Esport de la vida a l'aire

lliure d'Amadeu Serch, Barcino, 1934, vàrem obser

var de dues fotografies de campaments socials de la

UEC. Una correspon al tercer campament celebrat al

Brull, al Montseny el 1933, encara que el peu de foto

digui Balenyà. L'altre és de l'any anterior a Can

Busquets, a la Floresta el 1932. Per curiositat cercà

rem informació i en el Butlletí de maig de 1932 s'a

nuncià per als dies 28 i 29 el II Campament Social

indicant que les inscripcions calia fer-les a la secció

de Muntanya, al vocal Joan de Cabanyes. En el

mateix butlletí, en les notes d'aquesta secció comen

ten: "Les tendes de l'entitat hi seran totes, podent-se
utilitzar gratuïtament per rigorós torn d'inscripció, que
serà oberta des del dia 19 a secretaria. ( ... ) Tenint en

compte que el dit campament és una de les manifes

tacions de més relleu dintre de la Unió, preguem la

concurrència de tots els socis que tinguin tenda de

propietat, i són pregats també de cedir, avisant prè
viament els llocs sobrants a la mateixa, amb el fi que
puguin assistir més nombre d'acampadors ...

"

En el Butlletí de juliol de 1932, en presentar la

memòria de l'entitat, ens parlen de l'èxit d'aquest
campament social, que reuní 14 tendes, 32 acampa
dors i 57 visitants. Publiquen una fotografia i comen

ten que Francesc Busquets cedí el terreny i donà tota

mena de facilitats per desenvolupar l'acampada, així

com que el dissabte va fer mal temps, cosa que no

obstant no li va restar èxit: El campament superà en
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nombre d'acampats el de l'any anterior a Can Valls. El

diumenge, amb un dia magnífic, molts socis es pre
sentaren com a visitants, entre ells un nombrós grup
de la UEB de Sants, del qual diu textualment: "on l'e

lement femení hi era representat quasi en majoria".
Se celebrà la carrera d'homes sols que guanyà amb

un temps de 45 minuts i 10 segons l'Antoni Carnicer,
de la UEB Centre, el segon classificat Ramon

Sucrana, de la UEB de Sants amb 49 minuts i 13

segons, i el tercer Miquel Jorba, de la UEB de Sants

amb 56 minuts i 6 segons. La carrera de parelles mix

tes, que despertà molta expectació, la guanyaren el

matrimoni format per la Loreto i l'Antoni Carnicer, de

la UEB Centre, amb un temps de 16 minuts i 50

segons, en segona posició Benvinguda Peirón i

Manuel Blasi, de la UEB de Sants amb 18 minuts i 45

segons, i en tercer lloc Blanca Antic i Joan Buixó, de
la UEB Centre amb 19 minuts i 24 segons. Moments
abans d'aixecar el campament arribaren els acampa
dors del Càmping Club d'Anglaterra i Irlanda, donant

los la benvinguda el president Josep Maria Benet que
els féu ofrena del banderí.

El que ens cridà més l'atenció és que, en un llibret

que ha de servir de manual de Palestra i de propa

ganda del moviment, apareguin dues fotografies dels

campaments socials de la UEC, fet que ens fa pensar
en el prestigi social de què gaudia la nostra entitat als

tres anys de la seva constitució. L'Enciclopèdia de

l'Excursionisme comenta que als anys trenta la UEC

és distingia dels altres clubs per la importància que
donaven a la pràctica del càmping i al volum d'acam

padors que tenien entre els seus associats.

Classificant-se en primer lloc en les organitzacions del

Càmping Club de Catalunya.

En l'últim Vèrtex, de setembre de 2003, la FEEC

felicita a Excursionisme pel seu monogràfic sobre

Terol i l'article del president que troba encertat i

valent. És evident que encara estem a primera línia

de la palestra social a Catalunya, però per mantenir

aquest prestigi en l'actualitat cal que siguem capda
vanters oferint iniciatives esportives i de responsabili
tat com ha estat la campanya per a la defensa deilliu

re i responsable accés a la muntanya.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria General de l'Esport
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Tot i que dins l'ampli ven

tall de possibilitats del

món excursionista les

marxes tècniques regu
lades estan actual

ment un xic oblida

des, cada primavera
a Sants ens esfor

cem per donar-ne

a conèixer els

vessants més

enriquidors,
com per exemple, el

formatiu i el cultural.

D'entrada cal destacar que per
anar d'excursió s'han de prendre
unes precaucions mínimes com pre
veure la durada i la dificultat del

terreny. És força habitual sobrepas
sar els nostres límits físics i posar
nos en perill per no haver tingut en

compte el desnivello la durada de la

caminada. En una marxa, però,
aprenem a fer una bona planificació i

així minimitzem aquests imprevistos.
En funció de l'habilitat que vul

guem desenvolupar tenim diferents

modalitats de marxa. En primer lloc,
tenim les curses de regularitat, que
ens ensenyen a caminar més ràpid o

més lent en funció de la dificultat del

terreny, fent que el nostre desgast
sigui menor. En segon lloc, podem
parlar de les curses descriptives, que
ens ensenyen el llenguatge de les

guies i els mapes de muntanya
d'una forma amena fent servir sinò
nims per a les referències que ani

rem trobant al llarg del camí, cosa

que aporta un valor lingüístic que
servirà per identificar i diferenciar les
lectures dels itineraris de muntanya.
En tercer lloc, si la lectura cartogrà
fica d'un mapa és un problema,
entraríem en les curses d'orientació,
on es pretén anar d'un punt a un

altre pel camí més curt o més fàcil

amb un mapa cartogràfic normal.

Finalment, trobem una fórmula

per anar a la muntanya a cegues,
sense cap tipus de mapa conven

cional, ni cap descripció, només
tenint en compte allò que tenim a

deu metres al nostre voltant. Son

riera de Marfà a la carretera de

Castellterçol a Moià i es dóna la sor

tida al primer equip amb el sistema

Dufour tradicional. Sortim cap al

sud per un camí ample, però als

pocs metres fem un gir de Î 800 per

agafar un corriol pujador ple de cruï

lles que ens desconcerta força. Un

cop sobre el terreny no resulta gaire
difícil, però requereix atenció.

Podem veure, sota nostre, el punt
de sortida. Seguim pujant lleugera
ment fins a posar-nos paral·lels a la

pista que ressegueix la riera de

Marfà fins a Monistrol de Calders.

Ara ja planers, ens dirigim al Pla

Rubí. Creuem alguns troncs caiguts
per les nevades de l'hivern i davant

nostre ja podem veure la pista i l'es

mentat pla, però no hi anem, de

moment, ja que un petit corriol, poc
marcat sobre l'herba, ens fa girar a

l'esquerra per portar-nos de nou al

bosc on, desprès de deixar una pista
a la dreta, trobem el control Î de pas.
Tot just portem deu minuts de marxa.

Un altre corriol ens porta, ara sí, al

pla. Creuem la pista principal i

seguim per una de secundària que

ressegueix el gran meandre de la

riera que forma el Pla Rubí. Mes

endavant la pista es divideix i

seguim a l'esquerra per una altra

que poc a poc acaba convertint-se

en corriol. Anem paral·lels a la riera

de Marfà per un terreny de prats
amb boixos i pi roig semblant al

Prepirineu. De fet, som en una de

les zones més fredes de la

Catalunya prelitoral.
Creuem un petit torrent i pugem

fins a la pista de Marfà, en un punt
on, si ens atansem a la dreta, podem
veure al fons del barranc un dels

bonics salts d'aigua de la riera.

Seguim la pista cap a l'oest i podem
veure dalt d'un turó la masia del

Gironès, envoltada de conreus que

formen grans clarianes enmig de

l'espès bosc de l'obaga. El nostre

La Marxa Sants 03 camí s'endinsa cap al torrent del

Gironès, que baixa de la Serra de la
A les vuit en punt som a La Miranda molt encaixonat. Trobem

Fàbrega, just al costat del pont de la alguns camins a l'esquerra que

les Dufour i Cuc, que mostren la

ruta amb gràfics a escala en els

quals es marca tot el que podem
veure i trobar durant la caminada a

la distància suficient perquè serveixi

de referent i utilitzant la brúixola per

orientar-nos. Seguir una ruta amb

aquests sistemes pot resultar més

segur que el mapa cartogràfic, ja
que permet treballar amb una esca

la més gran i per tant més detallada.

L'inconvenient és no saber si el

camí puja o baixa per la manca de

corbes de nivell, però això se solu

ciona marcant cotes addicionals o

fent servir el sistema de Co

ordenades on, a part d'un mapa

cartogràfic convencional per poder
marcar punts de l'itinerari donats a

través de la latitud i la longitud,
tenim un gràfic d'alçades que ens

permet veure el tipus de camí, les

distàncies i les cotes a escala.

En definitiva, el que pretenem és

que a través d'aquests jocs s'a

prengui a anar per la muntanya.
L'habilitat en aquestes curses és,
també, l'habilitat sobre qualsevol
terreny que ens vulguem moure.

Amb aquesta filosofia, doncs, la

UEC de Sants organitzava enguany
el IV Campionat de Catalunya de
Marxes Tècniques Regulades, que

es fa a prova única i que cada any
fa una entitat diferent. La pretensió
era fer una marxa que combinés
diversos sistemes, ja que si no el

campió només ho seria d'un estil.
Nosaltres vam voler assolir el repte i

ens hi vam posar a treballar seriosa

ment durant l'hivern. La climatologia
extrema amb temperatures de - Î 00

només a 50 km de Barcelona i

alguns dubtes ens van tenir en

escac diverses ocasions. Per sort

havíem decidit retardar la data al

juny, i l'arribada de la primavera ens

va permetre completar la feina.

Aquest en va ser el resultat.

I
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pugen a la casa i, un cop passat el

torrent, la pista es bifurca a l'esque
rra, pujant, i a la dreta, planera i en

més mal estat, que és per on nosal

tres seguim. Deixem un petit pou a la

dreta i molts caus d'animals al marge
de la pista envoltada de bosc cada

cop més espès i feréstec. Un camí a

l'esquerra puja a una cabana i en

aquest punt trobem el control 1 de

regularitat, que ens marca el temps
d'aquest llarg passeig per pista.

Poc més endavant, un corriol molt

poc visible a l'esquerra comença a

pujar amb força pel vessant obac de

la vall de Marfà. Després es conver

teix en pista de desbrossament, però
segueix amunt. Amb un parell de

giragonses sortim a una altra pista
molt fressada que també puja de la

vall. És la que hem deixat al torrent

del Gironès i que porta a la carena de

Colltrencat. L'agafem tot pujant i a la

crulla amb l'anomenat Sender de la

Pinassa, posem el 2 de regularitat per

controlar el ritme de pujada, tenint en

compte que ja som a la carena.

El Sender de la Pinassa no és

altre que un cami pista marcat que,
sortint de Castellterçol, ressegueix
tots aquests boscos i llocs d'inte

rès, com masies històriques, dòl

mens i excel-lente miradors de les

serres del voltant, fins i tot, en dies

clars, del Pirineu. Si seguim el sen

der, en cinquanta metres arribarem

a l'esmorzar, però no tot pot ser tan

fàcil com fins ara.

Creuem el sender i agafem un

corriol molt esborrat que puja per

marges en direcció a la casa del

Pedrós, antiga casa de colònies

que està pista amunt a uns 300

metres d'on ens trobem pista
amunt. No hi arribem, ja que tornem

a baixar dels marges cap a l'esque
rra, trobem el control 2 de pas i sor

tim a l'antic camí que portava al

Pedrós. D'aquí podem tornar a

veure el control d'esmorzar, però
tampoc hi anem. Seguim a l'oest,
cap a la casa, però abans d'arribar

hi, fem un gir de 180° i tornem cap
a l'est, per sota dels marges. Aquí
trobem el 3 de pas i anem cap a

l'esmorzar, però un cop més no hi

arribem, sinó que girem a l'esquerra
i tornem a entrar al camí antic del

Pedrós. Tombem a la dreta per sor

tir al Sender de la Pinassa i, ara sí,
arribar al control A, on ens espera el

merescut esmorzar.

Aquí finalitza el tram Dufour.

Després de l'entrepà i el traguet de

vi, seguim amb les energies renova

des, ara però, amb sistema de

Coordenades. Anem pel mateix prat
on hem estat esmorzant cap a l'est,
per un camí carreter que acaba tor

nant-se corriol. Fem cap a una pista
que seguim cap al nord i que, ens

pocs metres, ens porta de nou al

Sender de la Pinassa, que agafem
cap a l'est tot pujant suaument.

Aquest tram es un esplèndid mira

dor de les serres de Sant Llorenç de

Munt i el Montcau.

Un bon tros més amunt, i en una

pronunciada corba de la pista, tro

bem un corriol que surt clarament a

l'est per un magnífic bosc de pi roig.
Ens hi endinsem, pujant primer, i

planejant desprès. Si haguéssim
seguit la pista hauríem vist un petit

dòlmen, però hem cregut més

adient anar per aquest corriol del

bosc. Sortim a una esborrada pista
de desbrossament i trobem el con

trol 3 de regularitat. Poc després, la

pista creua la part alta del torrent

del Gironès i es converteix en un

corriol que comença a pujar amb

força fins a un petit replà on trobem

la bonica font d'en Prat de la Riba,
fill il·lustre de Castellterçol, i el con

trol B, amb descans per poder pro

veir-nos d'aigua.
Sortim, novament amb pujada,

fins a la carena, on trobem altre cop

el Sender de la Pinassa. Anem cap

a l'est fins a una cruïlla que porta al

Gironès i Castellterçol i tombem cap

el sud. Som a la Miranda, a 835 m i

el punt més alt de la nostra marxa.

El nom li fa justícia, ja que tenim

davant una panoràmica de 360°. Un

cop més podrem gaudir-ne, però
posant atenció a una petita desvia

ció que el gràfic ens marca.

Després de trobar una pista a l'es

querra, trobem un corriol que baixa

decididament cap a Castellterçol. El

seguim i trobem el control 4 de pas,
i per un altre corriol a la dreta sortim

novament a la pista.
Aquí el sender deixa de ser pista i

es torna corriol, resseguint la part
alta del cingle amb curtes pujades i

baixades i una molt bona vista de

Castellterçol. Anem seguin un filat

per al bestiar i trobem el control 4

de regularitat que comprobarà el

nostre pas per l'anterior control.

Som al Pla de les Forques, on anti

gament penjaven els malfactors.

Nosaltres, però, som bona gent i
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l'únic que trobem és el control 5 de

pas, posat altre cop en una petita
desviació del camí principal.

Uns pocs metres, i sortim a un

morro encinglerat, que és l'extrem

sud de la serra de la Miranda,
damunt del coll de Sant Fruitós. Un

cop més som en un mirador

impressionant que fins i tot ens per
met veure el següent control uns

metres més avall. Un corriol ens hi

porta en un parell de llaçades, però
cal parar atenció als moltíssims
caminets que el creuen. Arribem al
control C al mig del coll de Sant

Fruitós on acaba el tram de coorde

nades. A partir d'ara començarem
un tram de descripció sortint del

costat de la creu dedicada a la

Santa Missió de 1950. Fem un petit
tram de pista cap a l'est fins a tro

bar de nou el Sender de la Pinassa,
que ara gira clarament al nord. El

seguim per entre camps de conreu i

petites pinedes, tot baixant suau

ment. Uns metres abans d'arribar a

un vell cartell de reserva de caça,
ens endinsem per un petit corriol a

la dreta cap a unes feixes i,
paral·lels al sender, trobem el con

trol 6 de pas.
Sortim a un altre corriol que porta

a uns ruscs d'abelles propers i al

poble. Girem a l'esquerra i sortim de
nou al Sender. La descripció, de per
si clara, pot complicar-se una mica
fent aquestes petites marrades per
donar joc a la competició.
Nosaltres, pel nostre sender, arri
bem prop de la Ginebreda, on en un

dia clar val la pena parar i contem

plar tot el Moianès amb els Pirineus
al fons. La Ginebreda és una antiga

casa senyorial
amb l'escut he
ràldic damunt de
la portalada i

amb extensos

conreus al seu

voltant.

Passem a to

car de la casa,

primer deixant

graners i alguns
camins a I'es-

I
querra, i des

prés, giravoltant,
passem per I'im-
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ponent façana principal orientada a

l'est. Anem baixant per la pista que
du a la carretera, en direcció a l'er

mita de Sant Gaietà, ben visible. En

arribar-hi trobem el control 5 de

regularitat que ens mesurarà el bon

ritme d'aquesta bonica passejada.
Abans d'arribar a la carretera, tren

quem per un corriol a la dreta que
baixa a la torrentera i ens permet
creuar-la pel pont.

A l'altre costat tombem a l'esque
rra i seguim paral·lels a la carretera

per un corriol. Observem una curio

sa construcció de pedra i fusta i un

antic pou de glaç, i en remuntar un

petit terraplè sortim a una cruïlla de

pistes. Seguim per la que va

paral·lela a la carretera, per entre

camps de cultiu, passant prop
d'una depuradora d'aigua. Baixem

a la riera de Fontscalentes, que

passem per un gual, i seguim cap a

un altre gual que travessa el torrent

Mal, tot pujant una mica cap a la

casa de les Canals. No hi arribem,
en voregem els camps i, a l'entrada

del bosc, ens desviem a l'esquerra
tot baixant per un camí carreter i,
després de deixar un trencall a la

dreta, girem novament a l'esquerra
fins a la riera. La creuem per unes

pedres planes i entrem una en zona

de pícnic. Som al Molí de l'Olier,
amb el Restaurant La Granota,
excel· lent lloc per dinar. En creuem

les seves instal·lacions, deixant una

font a la dreta i per una pista herbo
sa sortim a la carretera on trobem el

control D.

Aquí hi havia d'haver el final de la

marxa, però la proximitat a la carre

tera, sempre perillosa, i la distància
a la qual teníem els vehicles (1 km),
ens va fer seguir un petit tram, ara

novament Dufour, el gràfic del qual
es donava al mateix control. Així,
doncs, aprofitem el descans per fer
els càlculs i continuar endavant.
Passem la carretera amb molt de

compte i fem azimut de sortida per
una pista que puja cap a l'oest.
Trobem trencalls a esquerra i dreta

que entren als camps. AI capda
munt de la pujada fem un azimut a

la dreta i seguim per una pista més
deteriorada i que acaba en un fon
dal. Abans, però, ens desviem per

un corriol a la dreta que baixa sob

tadament i després segueix planer.
Som en bosc espès i anem cap el

nord paral·lels a la carretera. Ens

desviem per un corriol molt poc
marcat a la dreta que baixa a uns

prats on hi ha el control 7 de pas,

però una desgraciada errada tipo
gràfica al plànol amb els graus (són
20° i marca 200°) fa que els corre

dors es despistin i donin voltes per
tot arreu. Per sort, unes marques

estratègiques fan reconduir la situa
ció i els participants tornen a sortir

al camí bo que, ara sí, per entre una

munió de camins, ens porta fins a

l'arribada, al mateix lloc d'on haví

em sortit.

Aquest incident dels graus al final

de la cursa crea discrepàncies i

desconcert entre els corredors i l'or

ganització decideix anul·lar aquest
curt tram d'un quilòmetre i donar

per acabada la Marxa al control D.

Gairebé tothom hi està d'acord i

dies després, amb l'arbitratge de la

FEEC, es dóna per bo. Nosaltres,
com a organitzadors, lamentem el

fet, però malgrat tot, estem força
contents perquè fer una combinada

era un repte i creiem que ens ha
sortit prou bé. L'any vinent, ja sense

el Campionat de Catalunya, torna

rem al nostre Dufour clàssic .•

Agraïm la cof.laboració de
Generalitat de Catalunya,

FEEC, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona,

Capitania 5a Secció, Consell del
Districte de Sants, Santiveri SA,
Fotomecànica Velfilmsa SA, La

Caixa, Caixa de Catalunya, El

Corte Inglés, diari Avui, Cobega
Coca Cola, Restaurant La

Granota, Esportiva Aksa SA, FC
Barcelona, UEC Consell
General i UEC de Sants



Els Sots Feréstecs[jJ
Descobrint la Vall del Tenes i els Cingles de Berti

text i [otografies de la secció d'itineraris de la Ufe de ta Vall del Tenes

La UEC de la Vall del Tenes va

organitzar el 19 d'octubre la vint-i
tresena edició de la Marxa Passeig.
Tot i que l'itinerari no era del tot nou,

oferia una de les rutes més variades
de l'entorn deis Cingles de Berti,
amb la possibilitat de constatar la

diversitat de paisatges que es

poden trobar sortint de la vall del
Tenes: el vessant del Tenes i el del

Congost, al voltant de Puiggraciós,

dins la fondalada de Montmany o

dels Sots Feréstecs.

Per als qui no vau ser a temps de

participar-hi, us fem ara cinc cèn

tims del recorregut perque el

pugueu fer pel vostre compte i fruir

dels matisos de la tardor. El recorre

gut consisteix en una volta al

Puiggraciós sortint de Riells del Fai

i es pot fer tranquil· lament en unes

quatre hores. No té cap grau de difi
cultat i qualsevol edat és bona per
fer-lo. Només cal portar un calçat
adequat i una reserva d'aigua, ja
que pel cami no trobarem cap font.

També s'ha de tenir en compte que
la tardor és temporada de cacera, i

és recomanable portar roba de
colors que permeti diferenciar-nos

perfectament de la vegetació i de

qualsevol animal.

Itinerari circular des
de Riells del Fai entorn

al turó del Puiggraciós

Distància: 14,8 km

Desnivell: 420 m

Temps de recorregut: 4 h20'

Descripció de l'itinerari
• 00 Plaça de Riells del Fai

• O m ... 300 m

En aguest indret podem omplir la

cantimplora a la font per tenir una

bona reserva d'aigua a l'hora de fer

aguesta volta entorn al Puiggraciós.

Situats a la plaça sortim pel carrer

estret en direcció nord. Pel carrer de

la Sagrera, passem pel davant del res

taurant Can Oliveras i continuem

dret pel carni de terra fins a la cruilla

amb el carrer Joaguim Mir.

Trencarem a la dreta per aguest carrer

gue s'enfila amb fort pendent. Quan
comença a planejar agafem a la dreta

el carni anomenat de can Gavatx.

Després de can Jordi seguirem un

corriol pel gual continuem ascendint

fent un gir cap a la nostra dreta, entre

feixes, fins a arribar, al dret de can

Silet, a un carrer asfaltat.

• 10' Carrer del serrat

d'en Guerri ja 600 m

Continuem a l'esguerra ascendint

entre camps d'oliveres i cases. S'acaba

el carrer i continuem per un corriol

pel costat de la casa Camellas i pel
darrere de Can Geroni. Deixem a

l'esguerra un caminet gue ens porta
ria cap a Vallderrós i just després a la

dreta hi ha un dipòsit d'aigua. El

corriol continua pujant entre camps

per acabar al final d'un carrer gue

s'està urbanitzant. Continuem a l'es

guerra per una pista asfaltada i uns

metres més amunt, en una placeta, la
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seguim recte fins a la darrera casa de

la dreta. En un petit canvi de rasant,

just abans d'arribar a la pista gue porta
a Can Quintanes, surt un camí a l'es

guerra pel costat de la tanca d'una

casa. Seguim per aguest camí vorejant
la tanca a la nostra dreta, i poc més

enllà el carni es converteix en corriol.

Seguirem la carena deixant Vallderrós

a l'esguerra i la vall de Quintanes a la

dreta. Al capdamunt tenim, majes
tuós, el Turó de les Onze Hores, als

peus del gual arribem.

• 27' Sota el turó de les

Onze Hores. 1.500 m

Abans d'arribar als peus del turó tro

bem un corriol a l'esguerra gue ens

portaria cap a la Font Fresca.

Nosaltres continuem ascendint.

Deixem la carena i la paret del turó a

la nostra esguerra. El corriol va vore

jant la cinglera sota la línia de rogues

vermelles.

a

lS
z

• El. Tremolencs

DE
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• 45' Grau de Quintanes
• 2.260m ... 420 m

A l'esguerra deixem el carni gue puja
al grau de Quintanes; actualment, el

corriol gue puja per aguest grau es

troba en mal estat tot i gue és transi

table per a excursionistes experimen
tats. Nosaltres avancem fins gue arri

bem a trobar el gue ve de Can

Quintanes (Itinerari Taronja). Des

d'aguí, tenim una bona panoràmica
de Quintanes i del poble de Sant

Feliu de Codines i el Farell. Seguim a

l' esguerra ascendint.

• Ih 00' Corriol al Grau Traver

• 2.930 m ... 500 m

El corriol puja pel fil de la carena del

serrat de can Quintanes per un

terreny de conglomerats vermells fins

a la vora de la paret de la cinglera. Des

del replà, seguim pujant per pista, dei

xant a la dreta la gue baixa cap a

Quintanes. Continuem pujant fins

gue enllacem amb la

pista gue ve del Santuari

de Puiggraciós.

l'Ocota

..
�

BIGUES"

• Ih 28' Coll d'en

Tripeta • 4.470 m

... 780 m

Partió de les aigües entre

el Congost i el Tenes.

Travessem la pista gue va

de Puiggraciós cap a

Berti. Just al coll baixem

pel pendent, malmès per

les motos, en direcció

nord cap a la fondalada

de Montmany, en la ves

sant del riu Congost.
Seguim la pista de can

Tripeta, antiga casa de la

gual encara resten unes

runes. Baixem per la pista
en direcció a uns prats

pel costat del torrent fins

a Montmany.

la dreta amunt. Seguim la pista ascen

dent gue va fent ziga-zagues i a uns

25 minuts de carni, en un revolt, dei

xem la pista gue mena a Puiggraciós
per agafar un corriol a l' esguerra cap

a la vessant sud, gue ens duu a Can

Miguel, sota el santuari de

Puiggraciós.

• Ih 54' Sant Pau de

Montmany. 5.704

m ... 550 m

Voltem I'ermita

• 2h 35' Can Miquel
• 7.451 m ... 600 m

Masia actualment tancada gue havia

sigut lloc de trobada de ramats del

Vallès, gue, passant per Rosanes de la

Garriga, viatjaven en transhumància

cap a la muntanya.Travessem els prats

pel darrere de la casa i emprenem un

corriol a la dreta, tocant a un pedre
gar entre un bosc d'alzines. Pugem
fins gue arribem a la pista gue va de

l'Ametlla a Puiggraciós. Seguirem cap

a l' esguerra.

• 2h 50' Can ]oanetes,
Serrat d'Ocata • 8.375 m

Uns metres més avall, deixem la pista
principal i, a la dreta, ens endinsem

per unes feixes, baixant entre les

masies i els horts, mentre anem per

l' esguerra de les cases. A la dreta

seguim. un corriol fins gue arribem a

una torre elèctrica a tocar de les cases

del Serrat de l'Ocata, a la dreta, i molt

aviat trobem uns pals de telèfon de

fusta.Allà mateix agafarem un corriol

amb una tanca metàl·lica a la seva

dreta i, passant per sota d'unes cases,

arribem a una plaça asfaltada anome

nada ci de Joaguim Rodrigo. Seguint
la tanca de pedra d'aguesta plaça, a la

dreta, entrem en una parcella amb

alzines, la travessem baixant fins al

carrer de sota, ci d'EduardToldrà, sal

tant per una petita construcció inaca

bada, de moment únic accés possible .

Continuem a la dreta per aguest

carrer; trobem el ci Tórtora, arribem

a una plaça i agafem a la dreta el ci

Sant Bartomeu. Molt aviat trobem

Can Ciurans (casa rosa); davant

mateix girem a l'esguerra i baixem

fins a l'ermita de Sant Bartomeu.

• 3h 18' Sant Bartomeu,
.9.809 m

Sant Bartomeu de Montràs és una

ermita romànica de l'any 1123.

Situada al bell mig de la Vall Roja.

seguim el carni avall fins

passat la casa de l'Uiâ o

Ullar. En la connexió

del canú del Figaró cap

al Puiggraciós, agafem a



També se l'anomena "de les vespes"
des de 1936, quan unes vespes feren

fugir uns que volien endur-se les

campanes. Anem baixant seguint una

tanca de xiprers, deixant un camí a la

dreta. Al dret d'una casa amb paret de

pedra, deixem a l'esquerra e] camí que

va cap a la Font de la Figuerota. En el

revolt seguim a la dreta, creuem un

torrent i avancem pel costat d'un tan

cat de bestiar a l'esquerra, per

una pista planera. Més enda

vant trobem un corriol a l'es

querra, el deixem per conti

nuar per la pista fins que en

trobem una altra, després
d'una forta baixada que l'aga
farem a la dreta i que ens

porta cap a Can Canals.

• 3h. 50' Can Canals .

• 11.400 m

Casa, granja de cavalls, situa

da prop de] torrent que porta
e] seu nom. Just abans d'arri

bar a la casa trobem un camí

a la dreta i comencem a pujar
seguint el torrent. Arribem a

una clariana, on hi ha una

cabana petita de fusta per al

bestiar. Travessem el torrent

de Can Canals a l'esquerra i

comencem a enfilar-nos per
la cinglera fins que arribem a

dalt de la carena, per sobre de

Can Canals, on les vistes cap

al vessant sud són extraordínàries.

Agafem un corriol a l'esquerra, bai

xant tot seguít cap a una zona de roca

grisa anomenada Els Tripons. Arribant

a un camí que l'agafarem a la dreta,
farem un petita pujada i seguidament
girarem a l' esquerra per una pista
ascendent, per travessar e] torrent de

Quintanes. Tornarem a pujar sempre

cap a la dreta fins que arribem a les

primeres cases del poble de Riells, al

callet de Quintanes. Seguirem e] camí

de can Quintanes a l'esquerra, sempre

baixant en dírecció sud, i fent algun
que altre revolt arribarem a l' església i

a la plaça de Riells.

• 4h 50' Plaça de l'església de

Riells del Fai • 14.800 m.

.300 m.

Dades d'interès:

• Senyalització:
Aquest itinerari no té cap indicació específica; en

algun indret trobem altres itineraris senyalitzats
amb petites franges horitzontals de colors: taron

ja, verd i potser pintades d'altres caminades que
no tenen res a veure amb el nostre itinerari.

• Bibliografia:
UEC de laVall del Tenes. Itineraris pels Cingles de

Bertí des de Riells del Fai, Publicació:
Excursionisme núm. 294, desembre del 2000.

Segona edició 2002.

Centre Excursionista Garriguenc, Excursions

pels voltants de la Garriga, 1998,JGsep Castells i

Gironès.

• Cartografia:
Llobet S. Cingles de Bertí i de Gallifa, Ed. Alpina,
Granollers.
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utnze
n any abans, quan encara no

m'havia tret el permís de

conduir, somiava en el dia

que el tindria i en els llocs on a

partir d'aquell moment podria anar.

Sense cotxe les nostres escalades

es concentraven a Montserrat i al

Garraf i més d'una nit la vam haver

de passar al ras per culpa del

maleït horari dels trens i dels auto

busos. Les aproximacions eren el

doble de llargues i els descensos

també. I no obstant, encara guardo
un bon record d'aquella època que

s'acabà el dia que finalment vaig
poder posar l'anhelat cartronet rosa

dins la cartera.

Necessitava poder conduir per

així arribar fins a les Dolomites, per
mi el paradís de l'escalada en roca.

I quan finalment vaig aconseguir
l'autorització de seguida vaig posar
fil a l'agulla per fer el viatge realitat.

D'entrada el cotxe, que malgrat els

quinze anys, els 200.000 quilòme-

•

les et es

text i fotografies d'Albert Pérez Mayolas

tres i alguna topada, encara aguan
tava. En segon lloc, els diners:

necessitava sis-cents euros per fer

el viatge tranquil·lament i per això

vaig fer de monitor en un parell de

colònies, d'intendent en uns cam

paments de la UEC i fins i tot de
cambrer en uns xiringuitos. Final

ment, faltava la companyia i a

l'Oriol, de ganes, no li'n faltaven

pas. De fet, ell, havia estat tot l'hi

vern fent calaix repartint pizzes. Així,
doncs, no hi havia motiu per passar
un altre agost a Barcelona.

Marxàvem el9 d'agost a migdia i

arribàvem al congost de Verdon ja
de nit. Previnguts dels freqüents



robatoris, sobretot a estrangers, i

sense ganes de jugar-nas-la, vam

dormir en un càmping. Havíem pen
sat aprofitar el viatge per conèixer

nous paratges, de manera que el

trajecte no se'ns faria tan pesat i el
cotxe aniria més descansat.
Prevèiem escalar un dia al Verdon,
un altre al Vercors i com a molt un

altre a les Tenailles, però, com sol

passar, una cosa és fer plans i una

altra complir-los.

L'endemà, doncs, amb unes

ganes terribles d'escalar, ens vam

dirigir al congost del Verdon amb la

intenció de fer la via Demande. De

tant engrescats com estàvem, no

vam pensar en agafar menjar i ni tan

sols prou aigua. La via, de 300

metres, tenia força passatges de V i

V+ i un de VI- i brillava tota de tan

polida com estava. Transcorre per la

dreta d'un gran esperó, resseguint
una línia de fissures molt evident. És
una via molt maca, però la veritat és

que, per la falta de previsió, la vam

patir més que no gaudir.

Sota allò que molts haurien qualifi
cat de sol esplèndid, a mitja via ja

.

ens havíem acabat l'única cantim

plora que dúiem. Els últims llargs
són unes xemeneies inacabables i

també polides que desemboquen
en un curt i ajagut tram ple d'arbres

que vam fer ja a les fosques. Un

cop dalt, de nit i amb les escasses

indicacions de la ressenya que por

tàvem, ens vam perdre i vam aca

bar dormint al ras.

L'endemà quan sortí el sol ens

vam posar a caminar pel camí

correcte, però no fou fins al cap de
tres hores que vam arribar al cotxe.

El primer que vam fer va ser anar al
bar més proper a demanar una

beguda. Feia setze hores que no

havíem begut res.

El que restava de dia vam des

cansar, beure i menjar. I l'endemà,
ara sí, marxàvem del càmping en

direcció a Torí amb ànsies d'arribar
a les Dolomites. L'entrada a aques
ta ciutat del nord d'Itàlia, l'última

que sortia al plànol de França, va

ser caòtica. Semblava Roma de

Fellini: no hi havia indicacions, la

gent se saltava els semàfors i la

sensació de descontrol era total,
malgrat que la ciutat estava mig
buida. Vam dinar, vam comprar el

plànol del nord d'Itàlia i ja no vam

parar fins a Falcade, poble equidis
tant de moltes de les grans parets
dolomítiques com Sella, Civetta,
Marmolada, San Martino a

Catinacció.

Ens havien recomanat que
comencéssim per Sella ja que el
cotxe et deixava molt a prop de les

parets. La roca era bona i hi havia,
com a tot arreu, una infinitat de vies

per escalar. Vam sortir del càmping
amb la intenció de fer la via Vinatzer,
a la tercera torre de Sella, però entre

que no ens vam llevar fins a les

onze i que Sella estava més lluny
del que semblava en el plànol, no hi

vam ser a les dues del migdia.

Vam començar a escalar sabent

que si se'ns feia molt tard ens podí
em escapar per la feixa que hi ha

enmig de la paret i un cop allà

sense ganes de temptar la sort,
vam emprendre el descens. Ho
vam fer amb un mal regust de

boca, perquè podríem haver aca

bat la via tranquil·lament si ens

haguéssim llevat un parell d'hores

abans. Malgrat tot, el primer con

tacte amb aquella roca va ser molt

bo i l'entorn, tot i que la carretera

passava just per sota, era fantàstic.
Hi havia graus V i V- desplomadís
sims però amb unes preses

impressionants.

Amb les ganes de començar i

acabar la nostra primera via a

Dolomites, l'endemà ens vam llevar

a les sis del matí i vam agafar el
cotxe en direcció a la zona de la
Pala di San Martina. Havíem pensat
fer la Cima della Madonna pel
Spigollo del Vella, una via que, amb

paraules dels nostres llibres, era "la

excursjenísme 17
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ascensión de cuarto grado más

bella de los Alpes calcáreos" i "la

ascensión más bella de los
Dolomiti". Durant l'aproximació, de
dues hores i mitja, quan estàvem

remuntant la vall i ja teníem davant

nostre la Cima delia Madonna, vam

veure una marcada línia de punts
multicolors que resseguia perfecta
ment I'Spigolo del Velo i vam pensar

que no devíem ser els únics que
havien llegit aquelles frases. Una

altra vegada ens hauríem de llevar

abans a fer l'aproximació a la tarda i

dormir al refugi, com segurament
havien fet aquells punts multicolors.

La via començava per una ferrada

i més tard es desviava prenent l'es

peró com a línia d'ascens. Segons
la ressenya, només hi havia un V+,
que no vam saber on era, i un V.

Tata la resta eren IV.

Per sort no teníem ningú darrere

-devíem haver començat tardíssim

i davant només veiem una cordada,
així que vam poder fruir de la via

tranquil·lament. L'Spigolo del Velo

és una via molt maca i molt alpina,
però sobretot la roca era de les

millors que vam trobar en aquestes
vacances, amb unes preses

excellents i molt adherent i com

pacta. No obstant va ser una llàsti
ma no poder gaudir de les vistes, ja
que durant la majar part de la via
vam estar envoltats de boira.

que, amb la tècnica del "ramona

ge", s'havia de flanquejar per la

bretxa formada entre el Sass Maar i

la Cima della Madonna per així anar

a buscar el ràpel.

Fullejant els llibres i revistes un

s'adona que a les Dolomites les vies

més curtes, d'uns 300 m, són com

les més llargues a Montserrat, i les

més llargues tenen fins a 1.200

metres. Amb la intenció de tastar

què implicava un canvi de proper
cions com aquest, vam dirigir-nos al

Sass Pordoi per fer la via Fedelle,
tota ella també de quart grau, i uns

800 metres de recorregut.

A les vuit del matí estàvem a peu
de paret i altre cop teníem tres a

quatre cordades davant, cosa que
també tenia el seu cantó positiu, ja
que en cap moment vam haver de

lans que van resultar ser de la UEC

d'Horta. Durant la via ens van avan

çar dues cordades encapçalades
per guies. El client d'una d'elles va

caure dos pams de nosaltres i ben

just hi va anar que no provoca

també la nostra caiguda en un

maleït quart, com sol passar, equi
pat escassament amb algun friend.

A pesar d'aquest i algun altre inci

dent, vam fer la via sense proble
mes. Contents, un cop a baix vam

agafar el cotxe i ens vam allunyar
una mica per fer una foto de la

paret. El Sass Pordoi és una paret
impressionant. A simple vista és

molt vertical i sembla impossible
que una via de quart grau la pugui
travessar de dalt a baix.

AI càmping, ens estressàvem lle

gint llibres de les Dolomites, repas
sant les ressenyes i fent llistes de

tantes zones, de tants llocs reco

manats i de tantes vies captivado
res per fer. Vam acabar decidint-nos

per fer la via Don Quijote a la

Marmolada, igual que n'hauríem

pogut escollir qualsevol altra a les
zones de Bosconero. O Catinacció.
No obstant, aquesta via ens va cri
dar l'atenció pel fet de ser llarga,
però amb no gaires llargs de cinquè
grau i només un de sisè, i també

perquè el massís de la Marmolada

el vèiem des del càmping cada matí

quan ens llevàvem.

La via Don Quijote és llarga, té 750

metres, i al bell mig de la paret hi ha

una gran feixa en la qual hi ha alguns
treure la ressenya. Aquesta és una bivacs. Hi vam anar com aquell que
bonica via, també molt alpina, que

zigzagueja contínuament buscant el

camí més senzill. Fins a la feixa,
situada als 600 metres de recorregut
i amb possible escapada, l'itinerari va

travessant contínuament una gran
xarrera, de manera que en molts

llargs s'escalava sobre la roca molla i

en altres s'acabava xop. Era curiós

que, tot i escalar sobre mullat, la roca

continuava sent igual d'adherent.

Passada la feixa, la via transcorre

per una gran xemeneia, que vam

va a escalar qualsevol cosa, però la

veritat és que, en la meva opinió, va

ser la via amb més nivell i ambient

que vam fer en totes les vacances.

La roca en general no era tan bona

com a les altres zones on havíem

anat, ja que en alguns llargs estava

una mica descomposta.

Vam sortir del càmping a mitja
tarda per fer l'aproximació a la paret.
Aquest cop no volíem ser els últims.

Vam arribar al refugi Falier ja de nit i
vam demanar si ens podien omplir

escalar en gran part sota una fina les cantimplores i si hi havia alguna
L'inici del descens, tot i que molt calamarsa. En aquest tros ens vam bona zona per plantar la tenda. No

ben senyalitzat, va ser molt curiós ja trobar amb una cordada de cata- ens vam acabar d'entendre. Així



que, un cop plenes les cantimplores,
ens vam posar a buscar una feixa no

gaire boteruda pels voltants.
L'endemà vam esperar que el pri

mer raig de sol ens despertés.
Després d'esmorzar vam baixar al

refugi, i el guarda ens va informar
del descens i de la via en general.
Després de caminar quaranta
minuts érem al peu de la via. Als pri
mers llargs, de tercer i quart grau,
ens vam perdre i en vam fer més

dels que indicava la ressenya. Com

a conseqüència d'això, quan pen
sàvem que arribàvem al cim, ens

vam quedar de pedra veient que tot

just érem a la feixa. Ens havíem

imaginat que la feixa que marcava la

ressenya, era un d'aquells ampits
que feia estona que havíem passat.
Però no, ens quedava ni més ni

menys que la meitat de la via, i a

més el tram més dur.

Vam fer veure que no havíem vist

els bivacs que hi havia a la feixa i,
després de prendre unes barretes

de cereals, vam enfilar cap amunt.

Durant les següents tirades gairebé
no parlàvem i vam tenir algun que

altre moment de desànim, aquella
veueta que et va dient si no seria

millor baixar. Començàvem a estar

cansats, ens quedaven unes quatre
hores de llum i encara no havíem

passat eillarg clau de la via, el VI+.

De tota manera, rapelar avall per

pitons vells, deixant les bagues, no

només ens feia poca gràcia sinó

que tampoc ens assegurava dormir
a gust, ja que com a molt arribaríem

a la feixa de nit i, així i tot, seria un

Sass Pordoi. Paret nort-oest. "Fedelle"
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prodigi que aquell vespre no es

posés a ploure com sempre.

Així, doncs, vam optar per conti

nuar pujant. Vam passar el VI+ de la

Bavaresa, que realment en alguns
passos era +, però per sort hi havia

un pitó cada tres pams i en aquests
passos + un podia fer AO. Sabíem

que hi havia una variant de VI per

l'esquerra de la Bavaresa, per

placa, però estava molt menys

equipada i per això sense dubtar-ho

vam descartar l'opció.

Ara només ens quedava un V+ i

dos llargs més. La sortida va resul

tar una mica embolicada, perquè ja
es començava a fer fosc i no sabí

em si passar un desplom per l'es

querra a per la dreta. No sabíem si

havíem fet bé, però el cas és que

quan vam arribar al cim era fosc i

començava a ploure. Un cop allà

vam reflexionar sobre les paraules
del guarda: ens havia dit que a l'es

querra hi quedava el telefèric, a

aquella hora naturalment tancat, i a

la dreta una camí marcat que amb

els braços ens havia fet veure que
era molt ample. Potser no el vam

entendre, però el cas és que érem

dalt de la punta d'Ombretta a les

fosques, sota la pluja, ancorats a

una instal-lació de ràpel, i no hi

havia manera d'entreveure un camí

que estic segur que no hi havia.

Així doncs, vam fer dos ràpels,
com de costum sobre pitons i

bagues velles, i vam anar a petar
sobre la neu. Teníem sota nostre un

pendent de neu d'uns 45 graus que

quedava tallat per una gran escletxa

que, amb el feix de llum del frontal,
no podíem veure on acabava. De

manera que no sabíem si era millor

anar a l'esquerra a a la dreta. Així

que vam decidir fer un últim ràpel
autoassegurats, perquè amb les

vambes no paràvem de patinar.

Vam desmuntar el ràpel, ens vam

encordar deixant uns 15 metres de

que duia al poble. Per sort, també hi

havia un punt en què l'esquerda
s'interrompia per tornar a començar
més enllà, tot deixant un pas d'uns

dos metres. Semblava més a

menys segur i sense pensar-ho
gaire vam passar.

Continuava plovent però, per sort,
els llamps els veiem encara lluny.
Vam veure unes petjades que vam

anar seguint i al cap de poc vam

albirar dues línies paral·leles de per
xes que semblaven un camí. Vam

seguir aquell camí imaginari una

estona i al cap de poc vam arribar al

final d'un telecadira. Just al costat hi

havia la caseta del guarda del

remuntador. Com si d'un oasi al

desert es tractés, ens hi vam atan

sar i vam estirar la porta. Aquesta
s'obrí i ens hi instal-làrern ràpida
ment. Dins hi havia dues petites
mantes, una cadira, una taula recol
zada a una finestreta amb precioses
vistes de la tempesta i una estufa.
Va ser un final d'etapa feliç, tot i que
l'estufa no es va voler engegar. Em

sembla que mai havia passat tanta

por com en aquell descens de la

punta d'Ombretta.

La nit, com sempre passa en

aquests casos, va ser llarga. Vam

decidir que la millor opció era pas
sar-la asseguts sobre la tauleta,
amb els peus a la cadira i amb una

manta als peus i l'altra sobre nostre,
ja que al terra no s'hi cabia estirat i

estava moll. Va ploure tota la nit i

l'endemà, quan sortí el primer raig
de sol, menjàrem altre cop unes

barretes de cereals i ens disposà
rem a baixar cap a Malga Ciapela.
De dia el descens de la punta
d'Ombretta i l'esquerda es veien

molt menys esfereïdors. Sembla

quarts de deu, així que vam baixar a

peu les dues hores i mitja que enca

ra ens quedaven. Un cop a Malga
Ciapela, vam beure, descansar i

vam tornar a pujar al refugi a buscar

la tenda i tota la resta. Les claus del

cotxe me les havia deixat amb la

tenda al refugi, així que vam conti

nuar fins a la tarda amb el raciona

ment de barretes de cereals.

Un cop a casa, al càmping de

Falcade, ja no vam mirar més guies.
Sabíem que ens quedaven pocs
dies i que encara no havíem visitat

la Sagrada Família de les Dolomites:

les Tre Cime di Lavaredo. D'aquesta
manera, havent descansat i des

prés de degustar uns plats exquisits
durant, tres dies, vam agafar el

cotxe i ens hi vam dirigir. Durant les

dues hores de cotxe vam passar

per davant de la majestuosa Tofana

di Rozes, just abans d'arribar a

Cortina d'Ampezzo, una de les prin
cipals poblacions de la zona. Tot i la

multitud de caravanes que omplien
les carreteres i alentien el pas, tot va

anar molt bé. Llàstima només de
l'elevat preu del peatge que et fan

pagar si no vols caminar i pretens
arribar amb cotxe al refugi
d'Auronzo.

Un cop al refugi a xalet-restau

rant, després de prendre un cafè

amb llet, vam demanar informació

sobre l'estat de I'Spigolo Giallo, a la

Cima Piccola. La recepcionista de

I"'hotel" ens va presentar un escala

dor italià i aquest sí que ens va

informar: no hi havia cap problema,
la via estava plena de pitons, tot i

que sempre era recomanable aga
far algun friend i tascó.

D'aquesta via mon pare me n'ha

via parlat molt, i la veritat és que és
distància entre nosaltres i vam anar mentida com canvien les coses. la que més vam gaudir. L'ascensió

flanquejant l'esquerda a la dreta ens feia molt respecte. Tot i que no

perquè en principi era la direcció El telefèric no obria fins a dos era gaire llarga, tenia un sisè clàssic



a mig recorregut i, segons una altra

ressenya que teníem, al comença
ment de la via hi havia una altra tira

da de sisè grau seguida d'una altra

de sisè clàssic. Pel que fa a la roca,

ja ens havien comentat que a la

regió de Sesto, on ens trobàvem,
era de les pitjors de Dolomites. Era

menys adherent i menys compacta
i les preses eren menys arrodoni

des. No obstant la via és magnífica.
Tota ella transcorre per un marcat

esperó de color groc -d'aquí el

nom, Spigolo Giallo- i summament

aeri. En especial, cal ressaltar un

parell de flanquejos que hi ha, molt

espectaculars. Potser per tot això, i

també perquè era la primera via

que fèiem a Lavaredo i perquè la

vam fer sense patir-hi massa, la

vam gaudir tant.

Només ens quedava un dia a

Sesto, ja que havíem quedat l'ende

mà a la nit a Bolzano amb un amic

que portava un mes viatjant sol per

Grècia. Si volíem assegurar la juga
da i no acabar d'escalar a les tan

tes, l'endemà hauríem de fer una via

no gaire complicada. Dubtàvem

entre dues opcions: Fer la Dibona a

l'aresta nord-est de la Cima Grande

di Lavaredo, una via de 550 metres

tota de quarts graus, o fer l'esperó
Dülfer, a la paret oest de la Cima

Grande, una via de 250 metres amb

dos llargs de V+ i dos més de V.

Ens vam acabar decidint per la

Dülfer, ja que tot i tenir més dificultat

és la meitat de llarga. No obstant va

ser una mala elecció. Vam demanar

informació al refugi i ens van dir que

cap problema però que no estava

gaire equipada. Però quan l'ende

mà arribàvem a peu de via vam

veure dues cordades que baixaven

rapelant des de la primera reunió.

En arribar a terra vam entendre que

ens deien que la via estava molla i

que no es podia fer. De totes mane

res vam voler provar-ho.

El primer llarg, d'entrada al diedre

i que definia pràcticament tota la

via, no tenia cap problema. El pro
blema era que tot el diedre estava

moll. Vam començar a pujar pen-

sant que si havíem fet la xarrera de

la Fedele també podríem fer aques
ta via, però sense ganes de caure

en l'última escalada que fèiem a

Dolomites vam baixar. Ja vindríem

un altre any a ter-la quan no esti

gués molla i així la disfrutaríem més.

El que em va saber més greu és

que això al refugi ens ho haurien

hagut de dir, perquè segur que

aquesta via és propensa a estar

molla, sobretot si pocs dies abans
ha plogut. Però bé, un refugi on arri
ba la carretera té més d'ínstal-lacíó

turística familiar, que no pas de refu

gi d'escaladors. És ciar que qui,
deixa diners de veritat són els turis

tes, entre altres coses perquè poden
pagar-se el self-service i el més que
abusiu preu del cafè amb llet. Potser

el refugi de Lavaredo, situat a l'est

de les tres piràmides és més de

l'àmbit de l'escalada ja que el refugi
de Locatelli aile Tre Cime era igual
de turístic. No obstant, en un lloc tan

visitat és d'esperar que els refugis
estiguin encarats al gran públic.

El dia que vam escalar I'Spigolo
Giallo, durant tota l'estona sentíem

el murmuri de la gent i els crits dels

nens que no paraven de recórrer

per un camí amb una amplada
d'uns dos metres. Era un autèntic

formiguer. Això no treu, però, que
les muntanyes siguin magnífiques.

Aquell dia, després de baixar per
una tartera plena de restes de la pri
mera guerra mundial, vam anar al

refugi Locatelli, des d'on es veu el

conjunt de cares nord de les Tres

Cime. És la foto típica, però també

es la cara més impressionant d'a

questes moles. Pel camí vam trobar

una família de catalans que de

seguida van saber d'on érem per
una samarreta del club Super 3 que

portàvem. Sembla mentida però en

els quinze dies que vam estar a

Dolomites només vam trobar

aquests catalans i els del Sass

Pordoi i a sobre aquesta família

també va resultar ser d'una UEC, en

aquest cas de Sants.

D'aquesta manera i ja per acabar,
vam agafar el cotxe fins a Bolzano
on havíem quedat amb l'Edgar, el

nostre amic. Amb ell vam fer l'última

nit a Falcade. D'allà vam emprendre
camí cap a Venècia. Aquells dies

ens vam permetre els luxes que no

ens havíem permès fins aleshores:

gelats, pizzes, grapa, limoncello,
etc. A Venècia vam passar-hi uns

quatre dies i tot seguit vam marxar

de pet a Barcelona.

L'estada a les Dolomites la podria
definir breument com barretes de

muesli pel que fa al menjar, com a

autocaravanes pel que fa a les

carreteres, com a boira i pluja pel
que fa a la meteorologia i com a

paradís pel que fa a l'escalada. Ens

vam quedar amb ganes d'escalar

el Campanile Basso, la torre

Venezia, les torres de

Vaiolet, el Sasso delle

Nove, la Tofana di

Rozes, la Rocchetta

Alta de Bosconero,
la Civetta, la Cima

Grande di Lava

redo, la Pala di

San Martino,
el Crozzon di

Brenta i mil

altres llocs i

vies que no

vam fer i que

segurament
encara ni conei

xem. Però bé
vam haver
de triar i ho

millor

vam

saber. -



o ora o,
el paradís del gel

text de Ferran Suits i Muro
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Un viatge a Colorado al febrer? I

per què no? La idea va començar a

prendre forma i, a poc a poc, vam

anar recopilant informacions sobre

els llocs més interessants d'aquest
estat nord-americà per a la pràctica
de l'escalada en gel. Vam decidir

centrar la nostra àrea d'actuació a

la zona d'Ouray, vila famosa en el

submón de l'escalada en gel pel
seu Ice park.

Així que, sense gaire temps d'a

donar-nos-en, ens trobàvem cre

uant l'Atlàntic rumb a les Amè

riques, concretament cap a Denver,
capital de l'Estat i punt d'inici de la

nostra estada. Un cop allà, vam

haver de passar els pertinents trà

mits a l'oficina d'Immigració, on uns

diligents funcionaris vetllaven per

que no se'ns acudís entrar al país
amb un fuet o un pernil -ja sabem

com són els nostres amics amb

aquestes coses. Segellat el nostre

passaport, vam sortir al vestíbol de

l'aeroport amb la intenció d'acon

seguir un bon preu pel lloguer dels

dos vehicles que necessitàvem per
als desplaçaments, cosa que més

a menys vam aconseguir després
d'uns estira-i-arronsa. De manera

que vam carregar fins dalt els dos

totterrenys i' vam enfilar cap al pri
mer motel de carretera que vam

trobar per passar la primera nit.

L'endemà de bon matí ens dirigí
em cap al nostre destí per l'autopis
ta 70 que porta cap a Grand

Junction, des d'on, per les carrete

res US 50 i US 550 havíem d'arribar

a Ouray. Pel camí, i en mig d'una

considerable nevada, vam fer la pri-

mera aturada a l'estació hivernal de

Vail, on la meitat de l'equip, ansiós
de picar una mica de gel, va valer

estrenar l'stage fent The Rigid
Designator, de 130 peus (40
metres) i grau 4+/5-.

una descoberta d'allò més gratifi
cant.

Amb el teló de fons de les mun

tanyes que l'envolten, arribàrem a

Ouray, ciutat que ens va sorprendre
gratament perquè ha sabut conser

var l'ambient d'aquelles ciutats pio
neres del Llunyà Oest. Tot era nou

per a la vista i els sentits. Ens trobà

vem en un país del qual sabíem

molt per les peHícules, els diaris o la

televisió, ple de tòpics, però la veri-

Encara quedaven cinc hores de

ruta per davant, però el fet de

poder anar contemplant paisatges
nous amb grans espais oberts i tra

vessar pobles i ciutats petites, típi
cament americans, feien del viatge



table realitat del qual desconeixíem

profundament.

Nosaltres vam arribar al país
enmig de timbals de guerra que
sonaven per tot arreu, però afortu

nadament vàrem poder comprovar

que la unanimitat del poble americà

davant les aventures bèl·liques del

seu govern, és una fal·làcia més

que se'ns vol vendre. Una de les

coses que més ens captiva és l'a

mabilitat amb que som rebuts, cosa

que facilita molt la comunicació i

que esborra els possibles prejudicis
que tots tenim de vegades.

L'any 1994, com una iniciativa

turística més, va obrir les portes
l'Ice Park, aprofitant les immenses

possibilitats que oferia una gorja
anomenada The Uncompahgre
Gorge o Box Canyon. Les antigues
instal-lacions d'una canonada d'ai

gua de la qual ara surten unes aixe

tes permeten que no falti el l'ele

ment líquid. Després les baixes

temperatures de la zona faran la

resta. Tot plegat configura un mur

continu de gel de fins a 200 peus

(61 metres) d'altura, amb vies de

totes les dificultats, és a dir, un dels

llocs més increïbles que es puguin

Aproximació a les cascades de Bridalveil

Era molt d'hora quan vam arribar.

Dos membres de l'expedició s'ha

vien apuntat el dia abans a una

cursa d'esquí de muntanya, de la

qual ens havia arribat informació tar

dana i en què no volien perdre l'o

portunitat de participar. Així, doncs,
a les set del matí ja estàvem fent

l'esmorzar i no gaire més tard ens

separàvem en dos grups. En Toti i

l'Alfons a la cursa amb l'Eduard

com a forçós fotògraf de l'esdeveni

ment -els dies anteriors va lesionar

se la ma amb un fort cop de piolet i

necessitava un descans reparador
i la resta, en Pitus i els dos Ferrans,
cap a la coneguda clàssica cascada

de Silverton, Stairway to Heaven. Es

tracta d'una cascada de 900 peus

(274,32 m) de 4t grau de dificultat.

Una escalada molt maca en un Ens vam allotjar al The Grand

marc corprenedor. Imperial Victorian Hotel, un lloc molt

curiós amb un manager molt ama

El fred era molt intens. La conver- ble. De fet tothom era molt agrada-

imaginar. Tot i que l'origen de la

zona és principalment artificial, la

quantitat i la qualitat de les vies fan

que això no li resti cap atractiu.

Per un preu assequible ens allot

jàrem en uns bungalows de fusta

que, tot i ser espartans en els

detalls, són força còmodes per a

gent de muntanya, acostumada a

dormir a quaisevoilloc. Els dos dies

següents ens els vam passar esca

lant algunes de les abundants vies

entre les quals podíem escollir per

tot arreu. La facilitat d'accés i el fet

de poder canviar d'una via a una

altra força ràpid convertia la cosa

en una mena d'experiència religio
sa, parafrasejant un conegut can

tant. De tota manera, malgrat que la

zona dóna per a molt, de seguida
vam tenir la inquietud de continuar

coneixent altres àrees de les quals
teníem informació. Així que el matí

del quart dia ens trobàvem anant a

cercar la població de Silverton.

sió que vam fer de graus Farenheit

a Celsius posava la pell de gallina.
Rondant els 30 sota zero. Encara

que aquest factor podria fer preveu
re unes condicions de gel trencadís,
la veritat es que, en termes gene
rals, el gel es trobava en unes

bones condicions. Una successió

de llargs molt agraïts ens va portar
dalt de tot de la cascada, deixant

nos un molt bon gust de boca.

Quan vam arribar a Silverton, els

nostres companys s'havien fet

famosos. Segon i tercer a la cursa.

Màquines.

-

ble i cal reconèixer que nosaltres

érem una mica l'atracció d'aquelles
contrades. Aquell vespre es va

organitzar a l'hotel una festa amb

banda en viu, d'aquelles que que
den gravades a la memòria. Llarga
vida al rock'n'roll.

exellllSi011llisme 23
"1



-

Q)
OJ

e
Q)

ro
U
ro
-

ro
u
tJ)
Q)

L'endemà, la nostra intenció era

tastar unes pistes d'esquí que no

es trepitgen, però ens vam topar
amb l'inconvenient que havíem d'a

nar obligatòriament amb un guia.
Era l'única possibilitat si volíem

esquiar-hi. Així que mentre els cam

pions d'esquí anaven a I'Stairway
to Heaven, els altres vam optar per
fer una visita cultural a Durango i al

Mesa Verde National Park. No tot

ha de ser escalar en aquesta vida.

lo

I
.1, J'

..
AI dia següent ben d'hora, com

sempre, tornàrem cap a Ouray amb

la intenció d'escalar altres casca

des a les quals ja havíem posat l'ull.

Estaven situades a prop de la

carretera que uneix Ouray amb

Silverton i formant tres cordades

ens vàrem enfilar a l'Abraxas, de

300 peus (91,5 m) i de 5è a 6è

grau, Over the Rainbow, també de

300 peus i de 4 a 5 grau i una ter

cera de la que desconeixem el

nom. Aquella nit vam tornar a dor

mir a Ouray i l'endemà vam enfilar

cap a Telluride.

,
,
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To Hell You Ride (Muntes cap a

l'infern), aquest era un dels esló

gans que havíem vist escrits sobre

Telluride, població coneguda per

les increïbles pistes d'esquí i un

dels grans centres de l'escalada en

gel de l'Estat. La veritat, però, és

que a nosaltres ens va semblar un

infern d'allò més acollidor.

Aquí vam tenir la sort de poder
nos allotjar a I'apartament de la

Jaimie, una bona amiga americana

d'en Toti, que va tenir l'amabilitat de

donar-nos aixopluc i que també ens

va facilitar forfets a meitat de preu

(per a que us feu una idea, el forfet

de dia surt per uns 66 euros, és a

dir, 11.000 de les antigues pesse

tes). La nostra intenció era combi

nar el gel amb l'esquí, perquè qui
pot resistir-se davant unes de les

millors neus del món? Nosaltres,
evidentment, no.

Aquella mateixa tarda ens aproxi
màrem a una de les més fantàsti-



ques formacions de gel que es

puguin imaginar: les Bridalveil Falls.

Es tracta d'unes cascades situades

al final del barranc del mateix nom,

de 5è grau i que es troben dins

d'una propietat privada, cosa que
fa que, a més de la dificultat de

l'escalada pròpiament dita, s'hagi
d'anar amb molt de compte que no

et vegin, ja que a Amèrica això de la

propietat privada és cosa sagrada.
Aquest impressionant caprici glaçat
ofereix diverses possibilitats d'as

censió, entre les quals, la branca

dreta és la de major dificultat. La

ruta té una llargada de 400 peus

(122 m) i es pot fer en tres a quatre
tirades. Un primer llarg d'un gel
extremadament dur i ple de

"bolos", amb passos desplomats,
que es va redreçant fins a una verti

calitat gairebé absoluta per donar

pas, després, a una nova tirada on

la verticalitat i el pati són ja omni

presents, amb dues columnes

paral·leles que, a semblança dels

pilars de les catedrals gòtiques,
apunten directament al cel. En

Pitus i en Ferran, primer, i l'Alfons i

en Tati l'endemà es van encarregar
de deixar l'empremta de l'equip en

aquest espai d'efímeres aigües
gelades.

Però els dies passaven i pesaven, i

la nostra aventura americana anava

tocant al seu final. Havien estat uns

inoblidables dies d'activitat i convi

vència, que sens dubte sempre
recordarem i que no han fet mes

que afirmar-nos com a membres

de l'afortunat grup dels somiadors

verticals.•

Fotografies:
Ferran Suils, Pitus,

Edu Viana, Ferran Villena

Dades d'interès:

L'àrea geogràfica descrita correspon a una petita
part del sud-oest de l'estat de Colorado, fronterera

amb els estats de Nou Mèxic, al sud, i de Utah, a

l'oest. Està situada en un conjunt de muntanyes
anomenat San Juan's Mountains. La zona té unes

possibilitats extraordinàries, aixi que tot dependrà
dels dies ilo del nostre fanatisme. Es poden trobar

escalades per a tots els nivells i compromisos.

A l'Ice Parc d'Ouray trobareu gel a dojo en un

indret on anualment es celebra una trobada inter

nacional de glaciaristes. Un total de 124 vies de

fins a 50 metres amb dificultats de 2n a 6è grau

garanteixen l'activitat amb una aproximació record

de cinc minuts. Qui dóna més per menys?
www.ourayicepark.com

Silverton, Telluride, Durango, Colorado springs,
son altres zones properes amb moltes rutes obertes.

• Com arribar-hi:

Moltes companyies ofereixen vols a Denver fent

escala en alguna altra ciutat important. Nosaltres

vam fer el viatge amb Iberia, que era qui oferia el

millor preu.

Un cop a terra el més pràctic serà llogar un vehi

cle en alguna de les moltes empreses que trobes a

l'aeroport.Tingueu en compte que l'estat d'algu
nes carreteres pot fer necessari l'ús de cadenes i

que no tots els cotxes en porten. Nosaltres per

assegurar la jugada vàrem llogar totterrenys,ja
que la diferència de preu no era gaire gran.

La ruta més directa és l'autopista interestatal 70

fins a Grand Junction per continuar desprès per
la US 50 i la US 550 en direcció sud, eix impor
tant d'aquesta zona.

• Allotjament:
Si com nosaltres us mireu una mica l'apartat eco

nòmic, el més sensat són els motels de carretera,

que per un preu d'uns 40$, ofereixen espaioses i

netes habitacions, algunes, fins i tot, amb cuina. A

Ouray vam dormir en uns bungalows de fusta al

Riverside Inn. 30$ la cabina per tres. www.ourayri
versideinn. com

A Silverton l' elecció va ser d'allò mes encertada.

The Grand Imperial Victorian Hotel. Si sou colla

us faran preu especial.grandimperial@frontier.net

Telluride es un famós i car centre d'esquí i per
això pot ser millor buscar allotjament en alguna
població propera. www.telluride.com

«Menjar:
Podeu trobar absolutament de tot als supers.
Estem a Amèrica. Al carrer el més efectiu contra

la gana és la pizza, que tot cal dir-ho: la fan prou
bona. El típic esmorzar americà és ple de sucoses

calories, amb beicon, salsitxes, ous ferrats i altres

delicatessen no aptes per tothom, si més no, en

aquelles hores.

Si després de una dura jornada us voleu recupe
rar d'allò més, no oblideu visitar els tonificants

banys termals de Ridgway i d'Ouray.

Bon v.iatge i bones escalades!
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U na via ferrada vora el mar a

Sant Feliu de Guíxols, en plena
costa Brava, penjats damunt de

l'aigua, envoltats de gavines i amb

l'escuma de les onades als peus,
és una temptació molt forta, gairebé
irresistible.

Molt amablement l'oficina d'infor

mació de Sant Feliu ens facilita

totes les dades necessàries per tro

bar-la, ja que d'una altra manera es

fa una mica difícil de trobar.

26 exeursienísrne
317

Deixem els cotxes i comencem a

baixar pel sender que ens porta al

principi de la via. Caminem fins que
arribem al rètol que ens marca l'inici

del camí ferrat. Tot just el primer
cable ja ens fa pensar que, si tota la

ferrada està equipada de la mateixa

manera, només per la feinada que

representa traginar amb tots

aquests cables amunt i avall, la

tasca de muntar la via ha estat

faraònica. Més endavant, però, la

secció del cable recupera els parà
metres que trobem habitualment en

aquest tipus d'instal·lacions.
En qualsevol cas, l'equipament és

molt bo. Els ancoratges són d'acer

inoxidable amb graons i suports de

resina amb material abrasiu per
estalviar-se relliscades. Felicitacions

als autors per la bona feina, tant pel
que fa a l'equipament com pel que
fa al disseny. El recorregut és d'una

bellesa espectacular i molt fotogè-



300 m de recorregut
1 h de durada

nic. Tant de bo que aquesta no sigui
ni la primera ni l'última ferrada de la

zona.

Encetem la via per un petit des

cens fàcil, tot i que una mica des

cuidat, amb restes d'altres instal

lacions. Baixem fins a topar amb les

onades. Aquí és on comença real

ment l'aventura: un flanqueig pel
damunt de les onades, que a poc a

poc va guanyant verticalitat per
entre un entorn preciós.

Anem a petar al tram més vertical,
un mur un xic desplomat i sempre

amb tendència a flanquejar. Ens tro

bem a l'extrem del primer sortint i

ara ens cal tornar de mar a terra per
una gorja estreta. A l'abisme, les

onades ens acompanyen com a

música de fans.

Per l'altra banda tornem a sortir

de terra a mar. Darrere, a la mateixa

alçada, ens queda el camí per on

hem passat. Les fotos d'un vessant

a l'altre són obligades. Per això és

recomanable dur una càmera amb

zoom.

Arribem al capdamunt del segon
sortint als pocs metres i superarem
un altre pas espectacular amb el

mar als peus, senzillament captiva
dor. Seguim flanquejant i passem

per una instal·lació que pot servir

per sortir de l'aigua a l'agosarat que

se li acudeixi llençar-se a la mar. Hi

ha un bon salt estudiat. AI final del

flanqueig ja som a terra i anem

,
...

,

Tot plegat és una recomanadíssi

ma excursió, molt divertida i exòti

ca. Si comparem aquesta ferrada

amb les d'Andorra, per exemple,
aquesta és més fàcil, menys autèn

tica i més a l'abast de tothom, però
a canvi ens ofereix un entorn carac

terístic amb el mar com a teló de

fons i un recorregut d'una bellesa

extraordinària .•

seguint el cable, tot guanyant alça
da fins que s'acaba.

Continuem pujant per la dreta i

amunt, fins a trobar un sender ben

fressat que seguirem a l'esquerra i

que ens portarà a trobar el camí

d'anada.
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del base del

E, dia 17 d'agost de 1 920 el diari La Veu de

Catalunya donava la nova que el bosc del Gresolet
estava amenaçat de mort per l'extracció incontrolada

de fusta i posava en qüestió el dret que hi tenien els

explotadors. No cal dir com reaccionaren tos els qui
estimaven la muntanya en general i el Pedraforca en

particular, on per aquells temps s'assolien les

primeres gestes del món excursionista i de l'escalada

que culminarien amb les primeres clàssiques a la

paret nord: Lluís Estasen, Josep M. Guilera,
Homedes, Albareda ...

El Centre Excursionista de Catalunya i la Lliga de

Societats Excursionistes activaren una campanya
secundada per la resta d'entitats que va merèixer el

beneplàcit de les autoritats i corporacions oficials.

També hi participaren alguns fills de Saldes i altres

veïns que treballaren en el concepte legal i jurídic del

cas per aturar la venda del bosc destinat a proveir de

fusta les mines de carbó del comte de Fígols. En

aquest context, Cèsar August Torres va donar unes

conferències que, juntament amb uns articles que
Lluís Estasen i Ramon Suriñach van publicar en el

butlletí del CEC l'any 1921, defensaven els valors de

la muntanya.

Els presidents del Centre i de la Lliga es

preguntaven: "Si al Pirineu aragonès li fou concedit un

gran i bell parc natural, i al Pirineu navarrès un altre,
per què no hem d'aconseguir el mateix per al Pirineu

català?". "Les grans vies de comunicació amb el parc
-apuntava- haurien de ser establertes des de

Guardiola - Bagà per Maçanes i per Saldes. (oo.)
Ouedarien més assegurades amb l'establiment del

parc natural, les relacions de comunicació, de les

quals tan mancada està aquesta comarca, que no

pas amb les vagues i pomposes promeses de

construcció d'un ferrocarril, fetes per la companyia,
que tracta de beneficiar-se àmpliament de l'explotació

28 exeursjenísrne
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per Jaume Ramon ¡ Morros

del bosc; promeses que no són fermes, ja que no

consten en l'escriptura, segons declaració espontània
dels defensors de l'aterrament del bosc".

El bosc no es venia al millor postor, sinó que el

comprador ja estava determinat. Era el senyor Olano,
comte de Fígols, propietari de Carbones de Berga, el

qual prometia a canvi la construcció d'un carrilet que

podria utilitzar la població.

Un cop s'anuncià que s'havia venut el bosc i llegida
l'escriptura del notari, el senyor Losada, que havia

autoritzat la venda, es va saber que el bosc "no

estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, pero yo
autorizo la escritura bajo la responsabilidad de los

Cap-masats, que dicen ser los propietarios ...

"

Properes les eleccions per diputats a Corts, el
comte de Fígols, per tenir contents els desinteressats
electors de Saldes, hi va pujar amb un notari i va

firmar la venda definitiva, pagant de moment en

representació de Carbones de Berga cinquanta mil

pessetes als Cap-masats amb tres títols de la "Deuda

Perpetua Exterior del cuatro por ciento, series F y B,
números 4.305, 31.485 i 40.385" representatives de
"cincuenta mil pesetas nominales que se reciben por

aquellas como efectivas". Cal esmentar que en el
moment en què es va firmar l'escriptura, el 8 de

desembre de 1920, aquests títols es cotitzaven a

Borsa a 83,5 pessetes, cosa que representà un

benefici net per al senyor Olano de 9.950 duros. Amb

quin dret regalaren més de cent unces que no eren

seves? Això, però no és cap crítica per al comte de

Fígols, ans al contrari, demostra la seva audàcia.

No voldríem pas burxar més en l'afer de la venda

aprofitada del bosc de Gresolet, ni dir els noms dels

qui tan desinteressadament el venien: "Los Cap
masats comparecientes que al final se citan, en



nombre propio o como Cap-masats de los bosques
de Gresolet antes descritos, venden a la Sociedad
Anónima Carbones de Berga, con domicilio en

Barcelona, todos los árboles de cualquier clase que
sean del bosque de Gresolet y del Estret de Llúria del

término de Saldes, sin deistinción de dimensiones de

aquellos, por el precio de doscientas cincuenta mil

pesetas".

En qualsevol cas, veient que la venda era un fet, uns

quants fills de Saldes en defensa del bosc de Gresolet
van demanar:
1 . Que no es destruís el bosc del Gresolet
2. Que si es tallava el bosc, no es tallessin els arbres

que a un metre de terra no tinguessin més de

quinze centímetres de diàmetre, i que la venda fos

només per vint-i-cinc anys.
3. Que si es feia el ferrocarril a tramvia fins al "Ferré",

fos de servei públic, única manera de reportar
benefici a aquells pobles.

4. Que el producte de la venda del bosc de Gresolet

pertanyés per igual a tots els caps de casa de

Saldes i Maçanes.

Les denúncies del doctor Trasserra, dels veïns de
Saldes i dels excursionistes van tenir bons resultats.

Així, el dia 13 d'abril de 1921 es publicaven en el
"Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona" els
acords de la "Superioridad" del dia set de mateix mes

per incloure en el "Catálogo de los montes de utilidad

pública" l'Estret de Llúria, la vall del Gresolet i les

Costes de Roset. Per donar-ne un coneixement més

efectiu, en cada escriptura es va inserir una clàusula
fonamentada en el dret, que sembla que fou dictada
exclusivament per evitar la destrucció del Gresolet.

El fet de ser un bosc comunal d'utilitat pública
comportà un cert control que no sempre va ser

efectiu, però va evitar-ne la destrucció total. El

Gresolet va tenir la sort que els carbons de la zona

eren poc rendibles, malgrat l'extracció a celobert, que
va ser l'última barrabassada i que va motivar la

campanya "Salvem el Pedraforca", a càrrec dels bons

excursionistes.

L'any 1932; la Generalitat Republicana va declarar-lo

parc natural a petició principalment de la gent
vinculada a l'excursionisme català. Set anys després,
el 1939, acabada la Guerra Civil, s'anul-laven totes les

disposicions de la Generalitat i Carbones de Berga,
propietat d'un afí al règim franquista, va poder actuar

a discreció. La Diputació de Barcelona, el va incloure

l'any 1963 en el seu Pla Provincial, i el 15 de juliol de

1983, la Generalitat de Catalunya va crear el parc
natural del Cadí-Moixeró (Decret 353/83), fent efectiva
l'actitud proteccionista dels escaladors i excursionistes

que, al cap d'una seixantena d'anys podem
contemplar el bosc del Gresolet des del mirador aeri

quan anem al refugi del Pedraforca. Actualment, el

parc natural del Cadí Moixeró, garanteix la
conservació de la boscúria tal com demanava

l'excursionisme català fa una vuitantena d'anys.•
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L'enciclopèdia ens diu que el

concepte "art romànic" s'apli
ca a "l'estil artístic que es va

difondre per tot Europa, des

del segle X fins al segle XII". En

el cas de la Península Ibèrica i

molt especialment del Pirineu

català, aquest estil arquitectò
nic s'estengué al llarg dels

segles XI, XII i part del XIII, i la

principal mostra que se'n

conserva són les esglésies i

monestirs.

Els elements arquitectònics
més característics de l'art

romànic religiós són les plan
tes de creu llatina, les naus de

volta de canó i els absis semi

circulars. Depenent de la

importància de l'església bas

tida, aquesta es completava
més o menys amb treballs a

les portes, amb capitells, vol

tes, arquivoltes i tota classe
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d'ornaments i imatges fetes

en pedra. També segons el

poder del lloc on estaven

situades, les esglésies eren

decorades amb pintures
murals i escultures. Molts d'a

quests elements ornamentals

són visibles encara avui.

Un estil molt estès

L'art rornaruc entrà a

Catalunya amb la conquesta
als musulmans dels territoris

que poc a poc van anar perfi
lant el Principat. Dispersos
pels comtats que formaven la

Catalunya Vella trobem tota

mena de monuments religio
sos romànics, des d'esglésies
importants per la seva cate

goria artística i monumental,
fins a les "quatre pedres", res

tes d'antigues edificacions

assenyalades encara per les

ruïnes. Per als excursionistes,
els principals al·licients de l'art

romànic, a banda de l'interès

merament artístic, són el

coneixement tant de la ubica

ció geogràfica com la història

d'aquests monuments.

La gran varietat comarcal de

Catalunya determina també

un estil d'art romànic escaient

a cada comarca. Totes tenen

els seus monuments impor
tants. Però fora dels pobles,
també trobem una important
presència d'art romànic rural,
molt senzill, però en gran

quantitat arreu del país.

La propagació d'aquest
romànic rural té una estreta

relació amb la Reconquesta.
A mesura que els pobladors
cristians anaven ocupant les

terres conquistades per treba-

per Eliseu Peidró

llar-les, hi construïen capelles
que, posteriorment, amb el

temps i en funció de la pros

peritat del lloc, anaven guan-



yant grandesa i importància,
tal com podem veure ara en

els magnífics edificis situats en

llocs que eren importants a

l'època medieval.

Edificis emblemàtics

Podem enumerar alguns dels

monuments religiosos romà

nics més importants situats

tant en un entorn rural com

en ciutats:

A les comarques pirinenques
s'hi troben Sant Andreu de

Salardú, a la Vall d'Aran;
Santa Maria de la Seu i el seu

conjunt, o bé el monestir de

Sant Serni de Tavèrnoles, res

taurat no fa gaires anys, a l'Ait

Urgell; Sant Esteve de Guils i

moltes altres esglésies disper
ses en uns paisatges merave

llosos, a la Cerdanya; o Sant

Pere de Graudescales, en un

idn·lic racó al peu de la serra

de Busa, al Solsonès. AI

Berguedà destaca el magnífic
monument del poble més pin
toresc de la contrada, Sant

Jaume de Frontanyà, i la

munió d'ermites escampades
pels seus voltants. AI Ripollès,
són importants els seus tres

monestirs: Santa Maria de

Ripoll, Sant Pere de

Camprodon i Sant Joan de les

Abadesses. I finalment, a la

Garrotxa, tot el conjunt del

poble de Besalú, a la vora del

Fluvià i les ermites escampa
des per la vall de Bianya.

Cal esmentar especialment
els monuments de la comar

ca de l'Alta Ribagorça i espe
cialment de la Vall de Boí, de

renom mundial: Sant Climent

i Santa Maria de Taüll, Sant

Joan de Boí, la Nativitat de

Durro, Sant Feliu de

Barruera, Santa Eulàlia d'Erill

la Vall, i fins a vint esglésies
distribuïdes per la vall. Els

airosos campanars i les pin
tures murals destaquen en

aquesta bellíssima vall del

Pirineu lleidatà.

Les recerques que portem a

terme amb Josep San

salvador ens han dut a fer un

munt d'excursions al merave

llós Pallars, on portem una

cinquantena llarga d'esglésies
trobades i fotografiades i de

les quals hem mesurat i dibui

xat la planta d'alguna d'elles.

Totes són romàniques i enca

ra hi veiem parets, absis i

plantes senceres. La cerca la

A prop de Barcelona, al comencem partint d'informa-

A les comarques gironines
trobem el monestir de Santa

Maria de Vilabertran, a l'Ait

Empordà; i Sant Miquel de

Cruûles al Baix. Al Pla de

l'Estany hi ha Santa Maria de

Porqueres i a la Selva, el

monestir de Sant Pere

Cercada i l'esplèndid campa

nar de Breda, al peu del

Montseny.

Vallès Occidental, es conser

va el conjunt monumental de

les esglésies de Sant Pere,
Santa Maria i Sant Miquel, a

l'antiga Egara; al Baix

Llobregat, Sant Ponç de

Corbera, i a l'Ait Penedès, el

conjunt d'Olèrdola.

A la Catalunya interior, desta

ca l'esplèndid conjunt de la

Tossa de Montbui (619 m),
amb l'església de Santa Maria

de Montbui, a l'Anoia); Sant

Esteve de Pelagalls, a la

Segarra, o Santa Maria

d'Agramunt, a l'Urgell. AI

Bages els monuments més

representatius són Sant Benet

de Bages i Sant Cugat del

Racó; a Osona cal anomenar

especialment el monestir de

Sant Pere de Casserres, Sant

Esteve de Tavèrnoles, el con

junt del paratge protegit de

Savassona (Sant Pere i Sant

Feliu) i finalment Santa

Eugènia de Berga. Per aca

bar, a la Conca de Barberà

esmentarem el gran monestir

de Santa Maria de Poblet.

Recerques al Pallars

Dins l'escena del romànic, els

dos Pallars són per a nosal

tres un cas singular, ja que,

després de molts anys, enca

ra estem fent recerques als

llocs més inhòspits i, a partir
d'una bona quantitat de topò
nims que han arribat i conti

nuen arribant al nostre conei

xement, anem trobant restes

d'esglésies que anem identifi

cant. És aquest treball de

camp, és a dir, excursionista,
l'essència del nostre projec

te de recerca i

catalogació.

cions proporcionades per

alguns escrits, obra de perso

nes que estudien la història

del nostre país com Urgè/ia,
de Cebrià Barau, i per alguns
habitants d'aquelles contra

des, grans amants de la

Natura i la Història.

Una de les àrees de recerca

més rellevants és la Vall

Fosca, on hem localitzat les

restes de les esglésies el

topònim de Puiformiu o

Monformit: Sant Feliu i Sant

Esteve, i Serraspina, on anti

gament hi havia un monestir.

Als Collegats, lloc fantàstic de

barrancs feréstecs, hem

pogut identificar una sèrie de

topònims dins el Barranc de

l'Infern: el monestir de

l'Espluga, el convent de

Castilló, l'Esglesieta, i més

amunt encara, en el Serrat de

la Coma d'Orient, les restes

d'una torre (La Torreta), i d'un

poble medieval. A prop d'a

questes serres hi ha la Torre

de Senyús, de la qual fèrem

les primeres indagacions. A

Perauba vem trobar unes

magnifiques restes (planta i

absis molt ben conservats) i,

desprès d'una bona neteja de

les bardisses, vam poder foto

grafiar l'església de Sant Pere.

Finalment, vam trobar les

coves i panys de paret del que
havia estat el primer lloc on els

monjos del monestir de Gerri

de la Sal residiren: eilloc iden
tificat com Sant Pere Vella, a la
Vall de Balestui.

L'arxiu romànic

de la UEC de Sants

Gràcies a aquest treball cons

tant a la UEC de Sants tenim

Claustre de Sant Domènec

de Peralada

un gran arxiu a disposició de

les vostres consultes, amb

informació completa sobre els

monuments religiosos que
tenim arreu de Catalunya,
molts d'ells situats en parat
ges privilegiats, racons bonics

o llocs enlairats amb magnífi
ques vistes, i un bon llegat
patrimonial, digne de ser visi

tat, tant a peu com amb tota

clase de vehicles, quan això

és possible. El material que

podeu consultar és a l'Arxiu

Romànic de la UEC de Sants i

el dies de consulta són els

dimarts i divendres de 7 a 9

del vespre. _

Eliseu Peidró

és membre de

l'Arxiu Romànic

de la UEC de Sants
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Refugi
•

via
text i fotografies de Pasqual Garriga

Accessos amb vehicle:

Cal accedir a la vall que uneix Lourdes amb

Gavarnie. De juny a octubre es pot passar pel
coll de Tourmalet i desviar-nos cap al Pla de

Lienz, si volem accedir-hi per la Glère. Del peu
dels remuntadors, una pista apta per a turismes

ens deixa a pocs minuts de l'esmentat refugi, a

uns 2.160 m.

Si triem d'accedir-hi per la vall d'Yse cal anar a la

sortida de Luz-Saint Sauveur en direcció el coll

del Tourmalet i desviar-nos cap al poble de

Villepave. Després seguirem una pista en bon estat

que remunta la vall pel vessant nord del pic de

Bergons fins a les granges de Budéraous a 1570 m.

Activitats: ascensions als remots tresmils de la Pala

Carbona use, Dent Male d'Estibère i pic de

Bougarret, al Turon de Néouvielle, pic de la

Coume de l'Ours, pic Prudent.

Cartografia: Randonnées Pyrenéenes núm. 4

BIGORRE a Esc. 1:50.000, a millor: IGNTOP

25 núm 1748 OT Gavarnie a Esc.l:25.000.

Fitxa del refugi
Nom: refugi Packe

Data d'inauguració: agost de 1896

Alçada: 2.524 m.

Situaciô: a la Bigarra al capdamunt de la vall de

Balou. Departament dels Alts Pirineus (França)

Propietari: CAF de Lourdes-Cauterets.

Tel. del club 00 33 562 42 13 67

Caracteristiques: refugi lliure, amb vuit places en

llits de tres nivells, mantes, taula i bancs, presa

d'aigua a l'exterior (canalitzada amb un tub des

de la Coma de l'Ours), petita estufa de llenya (a
l'hivern podem trobar-hi sacs de carbó) i rà-dio

d'emergència. Ben mantingut pel CAF, que el

deixa ben preparat per a l'hivern.

Rifngi més proper: La Glère, a 2 hIS', guardat i

amb 60 places
Accessos a pen: des del refugi de la Glère

(2 hIS') i des de la vall d'Yse (3 h)

32 exeursjenísrne
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Poc conegut, mig amagat i penjat
en una impressionant balconada

de la Bigorra, el refugi Packe és un

dels més antics que continuen en

servei als Pirineus. Tot i la seva

modesta capacitat, vuit places ben

confortables, el fet de passar-hi la

nit constitueix un petit viatge al

passat i aquest és, sens dubte, el

seu major encant.

Inaugurat l'estiu de 1896, porta el

nom d'un dels grans pioners del

pirineisme, el britànic sir Charles

Packe, que féu els donatius neces

saris per bastir-lo. Té l'arquitectura
habitual de l'època -dues petites
voltes ogivals que es creuen, simi

lars a les que podem contemplar
als refugis de Baysellance o

Tucarroya- i que avui ens pot resul

tar una mica sorprenent. L'altra

particularitat és la ubicació. Està

penjat sobre l'estany de Rabiet, en

una balconada formada pel cordal

que uneix els pics de Mont Arrouy i

de la Coume de l'Ours, a la consi

derable altura de 2.524 m. Cal tenir

en compte que, contràriament a la

pràctica actual de situar els refugis
com a base d'ascensions a les

muntanyes properes, en el segle
XIX es buscava erigir els refugis on

poguessin oferir les vistes més

espectaculars. I, cal dir-ho, en

aquest cas s'hi van lluir: cap al nord

la vista és dominada pel gran llac

de Pourtet amb el rerafons del Midi

de Bigorra, al sud-est el massís del

Pic Long i els seus tresmils veïns, i

cap al sud l'impressionant circ de

Gavarnie, dominat per la bretxa de

Roland. Contemplar una memora

ble posta de sol des de la porta del

vell Packe paga amb escreix l'es

forç que requereix arribar-hi.



Itineraris
Accés 1:

granges de

Budéraus - refugi Packe

Horari: 3 h

Desnivell: 1.100 m ascendents

Uns cinquanta metres avall de la

granja dels tres freixes desembo

ca a mà dreta l'antic camí de la

vall d'Yse.A1 cap de 30' arribem

a la cabana de Peyrahita, de vuit

places i amb llar de foc però
sense matalassos. Haurem de

seguir el curs de la vall cap a I'e

vident call de Pierrefite de

2.466 m (2 h). Veiem davant

nostre la conca del llac Rabiet,
que és la part alta de la vall que

baixa fins a Pragnères i que, en

un cas únic en tot els Pirineus,
no es pot remuntar de forma

natural des de baix a causa I'es

carpament que tanca la vall.

D'aquí el seu nom: vall Barrada.

Hem de baixar les fortes llaça
des fins a la riba del llac Rabiet

(2.191 m). El camí passa per la

riba dreta del llac. A la seva cap

çalera hi ha la cabana homòni

ma en bon estat, neta i recolza

da en una gran roca aïllada, però
sense cap equipament a l'inte

rior. A continuació només ens

cal prendre el trencall a mà

esquerra, que en uns 20 o 25

minuts remunta fins al coll on es

troba el refugi Packe, a 2.524 m.

Accés 2:

des del refugi de la Glère

i per la vall de Bolou

Horari: 2h 30'

Desnivell: uns 400 m

En època d'estiu a simplement
quan no hí ha neu, la pista d'ac

cés a la Glère roman oberta, i

això permet acostar-se amb

turisme fins a pocs minuts d'a

quest gran refugi, guardat tot

I'estiu, ampli i confortable. Des

d'aquí, a 2.184 m, seguirem el

carni que puja a mà dreta a la

Coume de l'Ours, de 2.855 m.

situat al SE, més dret i escarpat,
o bé el Pic Prudent, de 2.787 m,

situat al N, que assolim per un

terreny més fàcil (50'). Bona

vista cap a la conca i llacs de la

Glère. Si es vol es pot passar a la

vall veïna i ascendir així el cim

del Turon de Néouvielle de

carena que separa les valls de la 3.035 m (2h 15' des de Packe)
Glère i Balou. Si seguim carena

amunt anirem cap al cim de

Turon de Néouvielle, en canvi,

quan sem.bla redreçar-se més

trobarem un ampli carni que

baixa a la dreta cap al fons de la

vall de Boiau. Cal baixar uns

cent metres fins la cota 2.100,
on trobem el camí procedent
del fons de la vall. Ara ja només

resta seguir I' evident camí ben

fitat, que esquivant per la dreta

el gran llac de Pourtet (2.411
m), ens porta fins a la balconada

on hi ha el refugi Packe. Aquest
accés és menys interessant que

I'anterior però més curt si l'en

demà es pretenen fer els tresmils

de la zona.

Refugi Packe - Pic Prudent

2.787 m

Horari: Ih 30, anar i tornar

Desnivell: 260 m

Aquesta senzilla ascensió ens

permet conèixer I'entorn del

refugi i aprofitar la tarda del dia

d'arribada. Sortint del refugi en

direcció E, es distingeix una

clara vall oberta i ampla, des

d'on baixa el tub que acosta l'ai

gua al refugi: és la Coma de l'Ós
(Coume de l'Ours en francès).
Es tracta d'anar remuntant-la

per sobre d'un terreny de blocs

granítics, sense fites ni senyals,
fins a la cota 2.650, on s'amaga
un petit llac. Del llac podem
optar per qualsevol dels dos pics

Refugi Packe - pics
Pale Crabounouse

(3.021 m), de Bougarret
(3.031 m) i Dent d'Estibère

Male (3.017 m)
Horari: de 7 a 8 hores per al

circuit

Desnivell: uns 1.100 m de asc.

El refugi Packe constitueix la

base ideal per

assolir aquests
tres cims de

tres mil metres

que queden
aïllats de la

resta del mas

sís, i la proxi
mítat entre els

quals fa que

valgui la pena

pujar-los el

mateix dia, ja
que no pre

senten cap

dificultat tècnica. Descobrirem

també el gran llac Tourrat, a la

base del Pic Lang, que segons

l'any pot aguantar parcialment
gelat fins ben entrat I' es

tiu. L'itinerari comença

davallant del refugi fins al

fons de la vall, més enllà

del llac Rabiet. Les fites

ens fan passar pel marge

esquerre dels grans

encaixonats llacs de

Coueyla det Mey (2.272
m) i de Bougarret (2.281

yant alçada per terreny fàcil fins

la cota 2.900, on el pic més evi

dent és el Bougarret, que fa una

dent. Nosaltres anirem cap a la

dreta per assolir el punt més alt

d'aquesta carena que constitueix

la Pale Crabounouse (3.021m) i

on arribarem entre les 4 h i les

4 h 30'). Certament és una pala
i queda el dubte de quan som al

cim . A la cota 2.950 sorprèn
trobar-hi una cabana-orri, que

en cas de mal temps encara ens

serviria d'aixopluc. Seguint la

carena, cal enfilar-se sense cap

dificultat al pic de Bougarret
(3.031 m), el més alt dels tres.

Després haurem de baixar-lo per

on hem pujat i seguir-ne la base

cap a I'est fins a trobar-nos sota

qu.e tanquen la vall: el de la m). A l'altura d'aquest
últim ja trobarem les fites

que ens marquen I'evident

pujada cap al S en direcció

alllac Tourrat. La pujada es

fa seguint una coma pen

jada on també trobarem

un grupet de petits llacs.

Arribats a Tourrat (2 h

30') ens sorprenen les

seves dimensions. El vore

gem deixant-lo a l'esque
rra, tot seguint les fites.

Després continuem guan-
Vista panoràmica del circ de Gavarnie des del refugi

Baixant del pic de Bougarret

el tercer cim, la Dent d'Estibère

Male (3.017 m), on ens enfila-

rem utilitzant les mans en una

grimpada sense dificultats.

,
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HUACALAPAN 2003-2004 Expedició Espeleològica a Mèxic

El projecte Huacalapan 2003-2004,
que es desenvoluparà a partir del pro

per mes de desembre, va néixer a

conseqüència d'unes conferències a

les quals van assistir membres de la

Secció d'Espeleologia de la UEC
Mataró i d'una proposta realitzada per
un grup d'espeleologia a Mèxic, la

Sección Mexicana de Exploraciones
Subterráneas.

La proposta consistia a explorar el

massís de Huacalapan, a l'estat mexi

cà de Guerrero. El massís té un reco

rregut total de 10 km, l'alçada màxima
és de 2.800 m i la mínima 1.400. Les

esperances del grup que realitzarà

l'expedició són elevades, ja que en

aquest massís s'hi poden trobar un

bon nombre de sorgències, grans doli

nes (de fins a 500 m de diàmetre) i

rius, que habitualment són factors que

propicien la formació de cavitats. Els

corrents d'aigua i rius desapareixen en

les dolines o en punts determinats i

tomen a aparèixer a la superfície a les

parts més baixes de l'altiplà, suposa
dament en forma de sorgència. Tots

aquests factors i un estudi geològic
existent sobre la zona fan que estimem

el potencial calcari en 1.000 m, aproxi
madament.

Els objectius del grup són bàsicament
fer prospeccions, localitzar, explorar i

topografiar les cavitats trobades, a

més de realitzar un estudi geològic i de

la vegetació de la zona. També es farà
un ampli reportatge fotogràfic i video

gràfic, tant dels exteriors com de l'inte

rior de les cavitats trobades.

Per dur a terme l'exploració, estimem

que seran necessaris uns 1 .500 m de

corda i uns 200 mosquetons.
lnstal-larern un campament base i

tenim previst realitzar algun campa
ment d'alçada per tal de fer prospec
cions a fons de tot el massís.

Dos CATALANS, CAMPIONS DEL MÓN DE CURSES DE MUNTANYA

Amb la tercera posició aconseguida a Malàisia el passat diu

menge 5 d'octubre, el català Agustí Roc (Centre Excursionista
Sant Boi) va revalidar el títol de campió del món de curses de

muntanya aconseguit l'any passat. Agustí Roc va marcar el
ritme de la cursa en tota la pujada al Mount Kinabalu amb la
intenció de deixar lluny tan aviat com li fos possible el seu

màxim rival, l'italià Lucio Fregona -que finalment ha acabat la

Copa del Món en segon lloc.
En el pas del cim van passar junts en primer lloc Ricardo

Mejia i Marco de Gasperi, seguits d'Agustí Roc, unes posi
cions que es van mantenir ja fins a la línia d'arribada. Els

guanyadors van fer un temps de 2:36:59, mentre que Agustí
Roc 2:42:11.
En aquesta mateixa cursa, l'atleta de la Unió Excursionista de
Vic Joan Colomer va arribar en setena posició, cosa que li va

permetre mantenir la quarta posició del mundial empatat a

punts amb Dennis Brunod.
Pel que fa a la categoria femenina, les catalanes Teresa Forn,
del Club Esportiu 2x2 de Santpl?dor, i Anna Serra, de la Unió
Excursionista Urgellenca es van proclamar campiona i sub

campiona, respectivament, mentre que Marta Busquets va

quedar quarta de la classificació general.
La prova no va ser fàcil per a Teresa Forn, que només va poder
ser setena a causa d'unes molèsties intestinals. La cursa va

estar marcada pel mal temps. Durant tota la nit havia plogut de
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L'expedició tindrà lloc de 1'1 de desem

bre al 28 de febrer. L'elecció d'aques
tes dates ha estat condicionada pel
clima. En aquesta època de menor

pluviositat podrem observar per on

transcorren els corrents hidrogràfics i

així intuir on pot haver cavitats sense el

perill que comporten les sobtades

pujades de nivell d'aigua a l'interior.

El grup d'exploració el formaran mem

bres de la secció d'espeleologia de la

UEC Mataró, el SIS del CET, GER i

Secció d'Espeleologia de Santa
Coloma de Farners. Durant la cam

panya d'exploració també es compta
rà amb la col·laboració d'espeleòlegs
mexicans.

Susanna Salazar

forma torrencial i, de fet, el temporal no va amainar fins una hora

abans de començar. De tota manera, durant la cursa va tornar

a ploure a la part alta del recorregut, cosa que va provocar una

infinitat de petits accidents. En moments donats, més que una

cursa semblava un descens de barrancs. En aquesta prova
Marta Busquets, del Centre Excursionista de Súria, no va tenir
el seu dia i només va poder ser dinovena, cosa que la relega a

la quarta posició del mundial.
La victòria final de Teresa Forn es va veure afavorida pel fet

que les màximes rivals, Corinne Favre i Anna Serra, no van

poder participar en la prova. La catalana, que no va poder
viatjar a Malàisia per motius laborals, ha quedat subcampio
na a només quatre punts de Forn.

OIARZÁBAL BAT EL RÈCORD DE MESSNER
El muntanyenc vitorià Juan Oiarzábal, que ja va ser el primer
espanyol en fer els 14 vuitmils del planeta, es va convertir el

passat 23 de setembre en l'alpinista amb més vuitmils a les

seves espatlles, després de coronar en solitari el cim del Cho

üyu. Era la dinovena vegada que pujava un vuitmil i batia d'a

questa manera la marca de l'italià Reinhold Messner que,
amb divuit cims tenia fins ara el rècord mundial.

L.:alpinista vitorià havia viatjat al Tibet el 4 de setembre acom

panyant Gumersindo Ibáñez, president del Club de Montaña

Gasteiz, a qui havia d'ajudar a fer el seu primer vuitmil, però va



veure que tenia possibilitats, el dimarts 23 va decidir fer
l'ascensió en solitari, Oiarzabal a assolir el cim a dos

quarts de set del matí,
Encara que a l'historia del "vuitmilisme", ja consta un xerpa
nepalès com a primera persona que va pujar dinou vega
des un cim de vuit mil metres, no havia pujat els 14 cims
més alts del planeta,

"EXCURSIONISME" A LES FESTES DE LA MERCÈ
La revista "Excursionisme" va tenir una activa participació
en les passades festes de la Mercè, Dins de l'espai que
l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català

(Appec) ocupava a la Fira d'Entitats, aquesta revista va

instal·lar un bulder cedit per la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya on, qui va voler, durant els
dies que va durar la festa major barcelonina, va poder fer
els seus primeres passos o, millor dit, les seves primeres
preses, en el món de l'escalada, AI costat del rocòdrom

d"'Excursionisme", a l'espai de l'Appec també es podia

prendre part en les diferents activitats patrocinades per
altres revistes com Descobrir o Cavall Fort,

TRES SOCIS DE LA UEC TRAVESSEN ELS ALPS
Entre els passats 10 de juliol i 23 d'agost, tres membres
de la Unió Excursionista de Catalunya -Angèlica Tesas,
d'Horta; Eloi Figueras, de Mataró, i Pasqual Garriga, de
Gràcia- van portar a terme la travessa dels Alps des del
llac Leman fins a la mar Mediterrània, a Menton , tot

seguint la línies frontereres entre França i Suïssa, primer, i
entre França i Itàlia, després, És l'alta ruta coneguda com

a Grande Traversée des Alpes (GTA), En total varen cami
nar 44 dies, en els quals van acumular a les cames un

desnivell de 45,000 metres positius i van creuar la fronte
ra una trentena de vegades, a més de superar més d'un
centenar de colls, Esperem més endavant poder comptar
amb un article on ens ho expliquin tot. A tots ells, felicita
clons. Són una prova que la unió entre les diferents enti
tats que formen la UEC fa la força, també als Alps,

Barran
Avui parla
rem del lèxic

de l'aventu

ra en els

congosts, El

descens de

barrancs és

una pràctica

canyó combinant la natació i les tècniques
d'escalada per salvar els obstacles natu

rals de la ruta baixant per la llera dels

rius, pels salts d'aigua, tobogans i sifons

(cavitat natural totalment inundada d'ai

gua),

,

uisme
que cobreixen l'empenya, el turmell i el

taló dels peus.
Per rapelar cal portar l'arnés, una baga
d'ancoratge, un mosquetó amb rosca i

un davallador tipus "vuit",

Material d'instal·lació: una bossa de mate

rial, un martell, un espitador, una xapa,
un maillon, una anella, uns tacs i espits,

vència, un xiulet, la farmaciola, un ence

nedor, una navalla i un lot frontal.

Consells: abans d'iniciar un descens hem

d'informar-nos amb ressenyes i plànols
de la zona i del material que necessitarern,

No s'ha d'efectuar cap descens si hi ha

L'equip individual necessari consta d'una una amenaça de tempesta ja que el pos-
sible augment sobtat del cabal de l'aigua
podria ser molt perillós,
En cascades molt altes o amb cabal molt

per Concepció Arnau

voluminós, convé

estar alertes dels

remolins que es for

men a la base,

En saltar a un toll

d'aigua hem de tenir

precaució amb la

profunditat.
esportiva un assortit de pitons i una clau fixa,

que consis- És convenient portar un bidó estanc (que
teix a seguir el curs d'un riu o un torrent a vol dir tancat hermèticament) amb roba

través d'un barranc, un engorjat o un seca, una corda, una manta de supervi-

motxilla, un casc, un vestit de neoprè o

vestit isotèrmic, A part també són obliga
toris els escarpins o botins de neoprè

Trobareu més informació alilibre:
Bdescens d'engorjats a Catalunya

J, Manuel Concernau,
Agustí CMt, xavier Bo�à

Col-ieccióAzimut-7
Edicions Cossetània

amb la col·loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excursienisme 35
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Pic de Crabère
(2.629 m)

l'Alta Garona
Horari : de 5h a 5h 30' per a

l'ascensió

Desnivell: 1.650 m

Dificultat: cap, llarga caminada

seguint quasi sempre un GR

Època: itinerari descrit per fer sense

neu. A la tardor, la vall que remuntem

té uns colors fantàstics.
Rifugi: estany d'Araign, sota el cim, a

1.950 m, guardat a l'estiu amb 52

places. Propietat del CAF de I'Arieja.
Tel. 05 61 9673 73.A l'hivern part
lliure amb 12 places.

Cartografia:full LUCHON de

Randonnées Pyrénéennes. Esc.

1:50.000.

Bibliografia: guia del GR 10. Tram

Pyrénées Ariégeoises, Melles-Mérens.

Accés: Hem de sortir de la Ulli d'Aran

per la frontera del Pont de Rei. Just
passada l'antiga duana francesa
trobarem a la dreta un trencall cap a

Melles (D44). La carretera estreta puja
amb forçafent revolts. Travessem

Melles i la seguimfins on s'acaba, al

nucli de Labach (980 m)

El Cap Roig
el Baix Empordà

Horari: 2h 30' (anada solament)
Dificultat: caminada arran de mar,

per camins marcats

Època: tot l'any
Cartografia: Baix Empordà. Esc.
1:30.000. Ed. Geogràfics i el Consell
Comarcal del Baix Empordà.
(Es troben a les oficines de turisme
de la zona)

Accés: Sortim de Palamós pel nou

port esportiu en direcció a les platges.
Arribem a la cala Fosca i la passem
de llarg seguint les indicacions cap a

la cala s'AIguer. On s'acaben els

edificis, sota un gran pinar, hi ha

espai per deixar el cotxe.



Descripcià: La vall de Melles, tan propera, bé es

mereix una visita, a poder ser a la tardor, abans

que hi hagi massa neu. Si es vol fer I' excursió en

dos dies el refugi de l'estany d'Araign és la

solució.

A Labach l'asfalt deixa lloc a una pista ampla gue

finalment esdevé un bon camí als costats del gual
trobem algunes bordes. Seguim el GR-10, gue

travessa tot el Pirineu francès. Veiem com dues

valls conflueixen a la nostra, i al capdamunt de la

de la dreta, la vall de Maudan, destaca el cim

aplanat del Crabère. El GR ens porta a través de

bascas frondosos cap a la vall de l'esguerra, en

direcció al coll d'Auarde. Quan s'acaba el bosc el

canú fa un parell de llaçades fortes a flanc de la

muntanya per desembocar en un pla on hi ha la

cabana d'Ulhs (1.868 m), en bon estat, amb

lliteres, taula i llar de foc (2 h 30'). Prop seu es

.»:

-�--------------

Descripció: De bon començament se'ns pre
senten dues opcions per accedir a la collada i a

la coma de Sant Adrià. La primera és anar a

cercar el coll de la Múria per un canú perde
dor entre camps i pins en direcció oest. Assolit

aguest coll a 1.615 m, seguirem la carena cap al
S fins passar el Tossal de Llaners, sobre la colla

da. La segona és seguir la pista durant 1,5 km, i

en un gran pla anomenat partida de

Selvaplana, prendre un canú evident gue s'enfi
la cap a l'oest dins del bosc i gue porta directa
ment a la collada de Sant Adrià, 1.886 m (1 h

30'-2 h).
De la collada podrem admirar la grandiositat
de la coma de Sant Adrià i la bellesa de les

parets calcàries esglaonades gue, com dos

Cadís, l'escorten a banda i banda. La coma

s' enfonsa cap a ponent en direcció a Lert i

Campo. En un canvi cap al sud s'enfila suau-

veuen unes mines abandonades on hi ha una

cabana de nova construcció tancada. El camí ha

canviat de direcció i apunta al SE cap al ja proper

pic de Crabère. Remuntem prats en direcció al

Pas del Bouc, mentre uns centenars de metres més

enllà deixem l'estany d'Ulhs, penjat sobre una

balconada gue dóna a la vall de Birós. Arribats al

Pas ja només ens cal seguir el carni fins al coll

d'Aueran, a 2.176 m (4 h). Sota descobrim el gran

estany d'Araign, amb el refugi d'aires de búnguer
del mateix nom a 30 minuts.Al voltant de llac,
W1 circ de muntanyes gue comença al solitari

pic d'Hal', segueix amb el Mail de Luzes i el

pic de Canejan i acaba al Crabère. Del coll

seguirem el carni gue, perfectament traçat i

fent ziga-zagues, guanya sense dificultat el Pic

de Crabère (2.629 m).Vistes sobre la vall de

Canejan, les Maladetes, el Maubermé ...

El retorn és possible fer-lo per la vall de Maudan,
on ens trobem, però no hi ha carni marcat a la

part alta i s'ha de fer una desgrimpada delicada en

cas de mal temps, atenció, doncs. Tornarem

preferiblement per on hem pujat.

Pasqua! Garriga

Va II
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ment. Per situar-nas-hi caldrà gue perdem
altura i amb les raguetes pot resultar un feixuc

flanqueig. Un cop dintre només cal anar

remuntant la vall i gaudir de les seves muralles.

Sobre nostre, a la dreta, regna el Turbón com a

punt culminant d'una llarga carena i a l'esgue
rra el Turbonet i el Pic de les Àligues. Arriba
un punt en guè la vall sembla tancar-se davant
nostre per pendents força inclinats. Alli mateix

distingirem clarament a l'esguerra una petita
vall gue remunta el mateix ressalt de forma

més suau i gue seguirem. Un cop dalt (4 h 30')
caldrà canviar el sentit de la marxa i anar a

pujar elllom gue a l'oest tanca la coma i gue
culmina en el Turbón. En un turó molt proper
hi ha plantades uns antenes i els panells solars

gue les alimenten. Molt bones vistes sobre tots

els cims de la vall de Benasc i en particular
sobre el Cotiella.

� f�"""-"'"-
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<li .r Pic d'Àguiles

Pasqual Garriga rOO'"
êf Turbonet

El Turbón
(2.456 mi

,

!
N

Descripció: Us proposem descobrir un dels
racons més preservats i bells de la Costa Brava.
Es pot fer d'anada i tornada a bé en un sol
sentit

La cala s'AIguer és rocallosa i poc definida. A

mesura gue avancem, descobrim les antigues
casetes de pescador agrupades i amb façanes
blanques gue contrasten amb les finestres i por
tes pintades amb vius colors, i gue són el verta

der encant d'aguest litoral. Arribem a la cala
de Castell (25'), amb una gran platja on desem
boca la riera d'Aubi.A l'altre extrem la costa

esdevé de nou rocallosa i s'hi alça un poblat
ibèric. Està ben indicat. Rètols i plafons expli
catius nous, posats per la Generalitat, ens

recorden gue som en un espai protegit. Les
runes són de fet en una petita peninsula, cosa

gue en facilitava la defensa. Darrere del poblat,
arran de mar hi la roca foradada, bell pont de

roca natural.

....
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En sortir hi ha dos camins. Un, per l'interior,
va en pocs minuts a una caseta gue fou d'en

Dalí, i gue té com a particularitat una porta
gue és inclinada uns 30° sota la vertical.

Nosaltres prenem el carni gue segueix la línia
de la costa, aguí abrupta i encisadora. Arribem
a una zona amb construccions i gue els indica
dors ens ajuden a esquivar, Retrobada la costa,
som ara sobre la petita cala dels Canyers, on hi

vivien pescadors. Poc més enllà el carni baixa
finalment a nivell de mar, és la cala Estreta, un

seguit de tres caletes rocalloses i separades entre

si per la diferent direcció gue prenen. Queden
tan aïllades gue han esdevingut platges nudis
tes. Al davant seu hi ha les illes Formigues,
vermelloses. Trobem després un nou tram

de costa sense platges, amb pins recargo
lats i ajaguts per la força del vent. És
el cap de Planes. Finalment divisem

una nova cala, el Crit, amb tres casetes

de pescadors. Se'n surt per una escala al capda
munt de la gual trobem una pista (margues de

GR) gue porta
en 25' a

Calella de

Palafrugell, al capdamunt
de la cala el Golfet a

tocar de l'anomenat
castell de Cap Roig,
espai d'activitats cultu

rals a l'estiu, on destaca
el jardí botànic.

Pasqual Garr(ga

Illes Formigues

!
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El recent cap de setmana del4 i 5 d'octubre es va celebrar al poble de l'Esquirolla IT Fira del Llibre de Muntanya, una iniciativa molt inte

ressant que desitgem que es consolidi. Entre altres espais i activitats, el centre de la fira passava per una gran carpa amb els expositors de publi
cacions relacionades amb el món de la muntanya, i entre ells hi havia l' estand de la revista excursíonisrne i les publicacions de la UEC.

De veïns teníem, a una banda, la coneguda llibreria antiquària andorrana Caballé, amb algunes obres realment llamineres per a una biblioteca
excursionista que estimi els clàssics; i a l'altre costat, una editorial degana com la PAM.Aquesta presentava diverses novetats, però per la seva rare

sa podríem destacar un llibre entre e! predomini de guies itineràries.

Tota la terra que el meu cor estima

Josep Fatjó i Gené

Publicacions de l'Abadia de Montserrat.julioi 2003

Cavall Bernat, 44

210x145 mm; 94 pàg. en bin

Són breus notes de cant d'amor a la muntanya ins

pirades en diversos indrets de la terra que ens és més

propera, espais estimats en lafamiliaritat. Potser sigui un llibre per

llegir amuntanya, per exemple una tarda al refugi ...

La mateixa editorial i e! Centre Excursionista de Catalunya han tret

un nou volum de la seva col-lecció de guies.A part de la UEC i el

CEC, també e! Club Excursionista de Gràcia presentava la seva para
da, al costat de la de la FEEC on podien acollir-se totes les entitats.

Montserrat. Guia itinerària

jordi Oliver i Pausas

Publicacions de l'Abadia de Montserrat,jebrer 2003

Guies del CEC, 17

190x115rnm; 183 pàg. en bin
Un nou llibre montserratl sempre pot ser benvingut. Però tot

i ser la g/Jia més recent, tingueu present ql4e l'autor morí cinc

mesos abans delsforts aiguats del 2000 i que els seus efec
tes no hi són ressenyats. És una limitació important que

manté en plena vigència la de Mariné de la mateixa editorial. És
un homenatge als Amics del Solperpart d'un autor coneixedor i lluitadorper

aquest massís.

No només hi havia representació bibliogràfica de Catalunya, també
hi eren presents les grans editorials de la resta de l'estat. Hauria fal
tat la Sua per a completar el panorama. Precisament, suplint la seva

guia del Marroc de fa pocs anys, que va tenir tant èxit i es va esgo
tar ràpidament, Barrabés obre una linia de guies de viatges sota e!
nom de "Grandes destinos".

Marruecos

Roger Mimó,josep M. Escofet i Xavier Barreda
Editorial Barrabés, abril 2003

190x 120 mm; 275 pàg. tot en color; castellà
El Marroc és un destí proper, només cal cre/4ar l'estret, però, per contra,
constitueix un autèntic viatge amb una dislocació cultural notable.

Aquests dos fets, precisament.jan molt interessant l'opció d'aquest destí,
fins i tot per a viatges de poca durada. Els tres autors són catalans, però
pràcticament marroquins d'adopció. Coneixen bé el país i

ofereixen bastants detalls d'informació turística, però les
visites proposades les enfoquen a activitats vàries de mun

tanya. Era necessària i, a més, han aconseguit una pre
sentació molt atractiva.

L'editorialmadriJenya Desnivel ocupava un espai
central a la carpa però no acabava de mostrar

amb força tota l'amplitud de limes de publicació,pot
ser per discreció, a potser per desinterès. Ens decantarem cap
al camp de l'escalada.

El Pirineo central a través del IVgrado
Alberto Urtasun Uriz

Edicions Desnivel, 2003

165x120 mm; 176 pàg. en bin; castellà

Ja havia sortit un primer lliurament sobre el Pirineu

occidental i ara aquest segon volum se centra des del

Vignemalefins al Pallars. És un llibre senzill, sense

res d'especial, però suficient. La selecció de 50 vies

sota la condició d'una d!ficultat moderada, li permet atendre les necessitats

d'un ampli públic d'escaladors modestos.]a que representa un recull d'i

tineraris de bona referència.
Seguint encara en la verticalitat constatemla feina incessant de dos

coneguts escaladors divulgadors que, amb diverses obres a l'esquena,
han acabat fundant una marca editorial pròpia.

Roca caliente en los Pirineos. Cavallers (vol. II)
Luís Alfonso i Xavier Buxó

Supercracle Edicions, 2003
190x140 mm; 293 pàg. tot en color

"Roca Caliente" va ser un encert i ha resultat una obra

bàsica per a l'escalada pirinenca a Catalunya.Ara la ree

diten molt ampliada, en tres volums dels quals aquestja
és el segon. Però tenen altres projectes en curs!

A part d'editorials, també podien exposar les lli
breries. Els responsables de La Pleta de Barcelona hi tenien

un muntatge atractiu; a més, el dissabte a la tarda havien protagonit
zat,junt amb la Montserrat Rovira de la llibreria Montcau, una taula
rodona sobre la comercialització de! llibre de muntanya que va

resultar molt interessant i participada pel públic assistent. Es va cons

tatar algunes dificultars de! sector a nivell de Catalunya, tot i que la

producció en conjunt està molt animada. Un punt especialment
dolorós e! constitueixen els senders, que tenim tan mal resolt, men

tre que a Aragó va sobre rodes.

GR-1S Senda Prepirinaica
(pont de Suert - Ansó - Fago)
josep Miró Illa

Prames,juliol2003
225x125 mm; 153 pàg. en color i 17 mapes
És ben conegut el GR-l1 que travessa al llarg del

Pirineu, de mar a mar. El GR-15 representa una

ruta igual d'interessant; li és paral-lel però més

meridional. Se centra al Prepirineu, només al tram ara-

gonès, però que ja són 245 quilòmetres! El llibre és la típica topoguia
editada a tot color i amb la cartografia 1 :40. 000.

A qui no falta productivitat és a Cossetània Edicions, actualment un

dels motors en aquesta temàtica en català;ja passa dels 50 volums a

la sèrie Azimut.

La Villl de Boí
Carles Gel
Collecció Azimut, 52

Edicions Cossetània, setembre 2003

220 x 120 mm; 156 pàg. en bin

En llegir ràpid el títol, la percepció pot no ser de novetat. Al
contrari del què diu la presentacio, la Vall de Boí és un lloc

prou conegut pel món excursionista i valorat de fa molt

temps, abans que el seu romànic es declarés patrimoni de
la humanitat i que el parc nacional fes una promoció
dels seus espais naturals sovint contradictòria. Però realment hi
ha una mancança enorme d'informació de muntanya. Una bona aposta
del conegut autor, que ens permet actualitzar-nos, almenys parcialment, i

evitar haver de treure de l'arxiu l'antiga guia de Simó i jolls, que és de

referència. .AI•••
No pas lluny d'aquesta editorial tenien representació a la fira 1 grup
Traditeca, també del Camp de Tarragona però en e! seu <las -é
decantat cap al món de les tradicions, Sí que recollirem algun
tat d'aquests temes, però d'una altra casa.



Collsacabra. Paisatges i llegendes
Miquel Banús i Blanch
Llibres de mu ntanya, 6

Parell,juliol2003
230 x 145 mm; 95 pàg. en bin

Aquesta editorial segueix treballant fort en

aquesta temàtica i amplia el recull de llegen
des. Aquest títol resulta molt apropiat per a

l'ocasió, donat l'emplaçament de la fira al

peu del Collsacabra.
I cal esmentar altres focus d'interès local com la revista Cingles a els
llibres de RamonVinyeta. En aquesta línia de monografies compar
tien estand Garsineu i Dalmau.

Els jocs tradicionals al Pallars Sobirà
Pere Lavega i Glòria Rovira

Estudis, 17

Garsineu Edicions,juliol 2003

240 x 170 mm; 123 pàg. en bin
Als qui estimem la terra que visitem, aquest
treball antropològic pot oferir-nos una

manera divertida de conèixer petits fets
quotidians que s'esvaeixen. Només cal

provar-ho, sovint simplement amb ..................
pedres i una llosa típica d'aquestes

Xmuntanyes pissarrenques; i una estona de �

repòs en l'excursió pot ser un bon moment per
conèixer tradidons tot jugant.
Excursionisme no era l'única revista present a la fira. S'hi trobava

també la basca El Mundo de los Pirineos. En el nostre cas teníem

una novetat tot just sortida d'imprenta: el segon volum de la nova

col-Iecció de la UEC, que prepara altres títols per aviat.

...... Webs de motxilla

Itineraris en BTT per la Serralada del Corredor i els vol
tants de Mataró
Toni Llovet i Xavier Saleta
Col-lecdé Excursionisme, 2

UEC, octubre 2003

165x115 mm; 78 pàg. en bin

Aquest llibret neix de les escapades amb

bicicleta a prop de casa de gent de la UEC
de Mataró. Només són tres itineraris,
però detallats. Per exemple, a cada cro

quis de cruïlla s'especifiquen les coorde

nades UTM, un pas més en la

implantacio del CPS. Entre la serra

i el mar la bicift rodar la diversió,
com en els descensos que ressenyen
aïlladament alfinal.
Finalment, i lligant amb la

línia d'aplicacions del GPS,
cal destacar la presència
conjunta de la clàssica

Alpina amb GeoEstel i

Pòrtic, que segueixen
endavant amb l'edició

digita! de cartografia,
però aquest punt
mereix tot un article

específic.

Marc Janeras i Casanova

Llegendes. històries i rondalles per Maria penyarroja
A la tardor i principis d'hivern, quan els dies s'escurcen i

comença a fer fred, va bé disposar d'un bon repertori de lle

gendes, històries i rondalles. Ja sigui per explicar-les a la
vora d'una llar de foc, prenent alguna beguda calenta quan
plou (xocolata desfeta, per exemple), o bé per agafar idees
i redescobrir el nostre entorn amb una altra perspectiva o

uns altres ulls.
A Catalunya, una de les llegendes més conegudes i divulga
des és la de la reconquesta del poble musulmà de Siurana,
que va generar el famós Salt de la Reina Mora. Tota la infor-
mació és a • -

M
• • •

Prop de la Bisbal, al terme municipal del poble de Forrallac,
hi ha els misteriosos Clots de Sant Julià, un magnífic com

plex de cavitats excavades a la roca de gres enmig d'un
frondós bosc. D'origen incert i farcits de llegendes, una ulla
da a fa venir ganes d'a
nar a veure'ls.
I si voleu saber l'origen llegendari de la riera de Gaià, prop
de Tarragona, a - •••

tmlUm1lGtDOOlbiU us en faran cinc cèntims.
A tocar del Pirineu trobem la rondalla de Lo Cavallot i la
Balladora, personatges de la imatgeria popular que a la sor

tida de missa major del dia de Nadal apareixien al poble
d'Organyà i el recorrien de cap a peus amb les seves dan-
ses. A ens en donen més
detalls, i a hi ha la
música que ballaven.
Una altra llegenda pirenaica, la de l'estrafolària història de la

princesa asteca Moctezuma, que al segle XVI suposada-

ment es va casar amb Joan Grau, baró del poble de Toloriu,
a l'Ait Urgell, la trobem la mar de ben explicada arll.il.m

. -

I allà on s'acaba el Pirineu per enfonsar-se al mar trobem
l'emblemàtic monestir de Sant Pere de Rodes, farcit d'his-
tòria. A ." •

expliquen totes les versions de les històries i llegendes rela
cionades amb el monestir, el poble de Port de la Selva i

altres llocs del Cap de Creus, tot molt ben documentat.

Déu n'hi do, oi, per anar fent boca?

Els Clot. de Sant Julià
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306 Dones al Shisha

307 Chamonix Zermatt

308 Ordesa, bellesa vertical

309 Cims rogents
310 Ararat, el cim de I'Arca

311 Primer Concurs de fotografia

312 Nadal per la Bigorra
313 Lliscant per la Punta Suelza

314 Terres del Illoca i Gallocanta

315 Llums del Moianès
316 Guatemala entre selva i volcans

317 Colorado, el paradís del gel
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• Editorial: Mig segle al sostre del món; 315:3
• Editorial: Agrair; 316:3
• Editorial: Quan les flames no ens deixen veure el foc; 317:3
• El Jan de la Bona Jeia: Crónica de Nadal; 307:3
• Español, Roser; Gamà, Sergi: Èxit de la UEC de Mataró a la

triatló del GEOG; 309:30
• Excursionisme: Notícies i Activitats; 306:26-27; 307:26-27;

308:26-27; 309:30-31; 310:26-27; 311 :26-27; 312:34-35;
313:34-35; 314:34-35; 315:34-35; 316:34-35; 317:34-35

• Excursionisme: 1 r Concurs de fotografia Excursionisme;
311 :6-9

• Excursionisme: Terres del Jiloca i Gallocanta. Mapa i dades

pràctiques; 314:32-33
• Ferrandis, Sílvia: Dones al Shisha (8.013 m); 306:12-14
• Figueras, Eloi: Cims rogents. Fer nit vora els estels; 309:4-7
• Forés, Bea: Riu Vero; 311 :29-30
• Forés, Bea; Verdú, Hèctor: AI límit respectant la muntanya;

312:24-26
• Garriga, Pasqual: De Grau Roig al Serrat; 306:4-8
• Garriga, Pasqual: Corredor Vermicelle al Cambra d'Ase;

306:29-30
• Garriga, Pasqual: Grau de Carrasclet i grau dels Barrots a la

Serra del Montsant; 306:29-30
• Garriga, Pasqual: Pica d'Estats per Pinet; 306:29-30
• Garriga, Pasqual: Diran Peak 7.266 m; 307:4-6
• Garriga, Pasqual: Tuc de Parrós; 307:29-30
• Garriga, Pasqual: Serra dels Llancers, del coll de Bracons a

Sant Miquel de Falgars; 307:29-30
• Garriga, Pasqual: Pedró dels Quatre Batlles; 307:29-30
• Garriga, Pasqual: Turon de Néouvielle; 308:29-30
• Garriga, Pasqual: Culfreda; 309:33-34
• Garriga, Pasqual: Nadal per la Bigarra; 312:20-23
• Garriga, Pasqual: Circ de Montmalús per la vall de la Llosa;

312:36-37
• Garriga, Pasqual: Del Pinell de Brai a Horta de Sant Joan;

313:37-38
• Garriga, Pasqual: Punta de las Olas per la vall d'Añisclo;

314:37-38
• Garriga, Pasqual: El Huevo, serra de Guara; 314: 37-38
• Garriga, Pasqual: Marboré per l'aresta Passet; 315:37-38
• Garriga, Pasqual: Olot Girona en Bn; 315:37-38
• Garriga, Pasqual: Tarbésou; 315:37-38
• Garriga, Pasqual: Tossal d'Horta; 316:37-38
• Garriga, Pasqual: Refugi Packe, viatge al passat; 317:32-33
• Garriga, Pasqual: Pic de Crabère; 317:37-38
• Garriga, Pasqual: El Turbón per la coma de Sant Adrià;

317:37-38
• Garriga, Pasqual: El Cap Roig; 317:37-38
• Gascó i Ramon, Marc: Cavalls del 'Vent. La travessa entre

els refugis del Cadí-Moixeró; 315:8-10
• Gasull, Bernat: El Mulhacén des de l'Alpujarra; 307:19-20
• Gasull, Bernat: Etna, la gran boca de l'infern a Europa;

308:5-7
• Gasull, Bernat: Penyagolosa. El sostre del País Valencià;

311 :18-19
• Gasull, Bernat: El Puig Majar (1.436 m). Serra de

Tramuntana, Mallorca; 315:15-17
• Gelabert, Joan: Pic Barbet. La via clàsica Salas-Bobo;

309:8-9
• Gelabert, Joan: Pico Torres, directíssima; 310:12-13
• Gelabert, Joan: El vol de l'home ocell; 311 :20-21
• Gelabert, Joan: El Port en bicicleta. Les Roques d'en Benet

i els Estrets d'Arnes; 313:30-31
• Gelabert, Joan: La Dent d'Orlú. Fleur de Rhodó; 315:24-25
• Gelabert, Joan: Per la serra de Prades a cap de pedal;

316:28-30
• Gelabert, Joan: Penjats sobre el mar. Ferrada de la Cala del

Molí; 317:26-27

índex d'autors:

• Alarcón i Company, Victòria: Cartografia: Interpretació de

mapes excursionistes; 312:30-31
• Alejos, Lluís; Eixarch, Assumpta: Refugi Mont Caro;

308:24-25
• Ambròs i Huguet, F. Xavier: Travessa a l'Àfrica austral. De

l'Atlàntic a les cataractes Victòria; 309:18-23
• Ambròs i Huguet, F. Xavier: Guatemala. Entre selva i vol

cans; 316:18-21
• Arís Julia, Vicenç: Acotació a la festa de lliurament d'ensen-

yes d'Olesa de Montserrat; 307:3
• Aris Julia, Vicenç: Quan el Montblanc era aventura; 315: 5-7
• Arnau, Concepció: L'esquí alpí; 307:27
• Arnau, Concepció: Camins; 309:31
• Arnau, Concepció: Lèxic sobre seguretat a l'alta muntanya

hivernal; 311 :27
• Arnau, Concepció: L'etimologia dels pobles de Catalunya;

313:35
• Arnau, Concepcio: Ellèxic de l'escalada en roca; 315:35
• Arnau, Concepció: Barranquisme; 317:35
• Aymar, Xavi: Expedicions comercials versus expedicions tra

dicionals; 307:7-8
• Benedicta Gimeno, Emilio: Torres i pedrons a la vall del

Pancrudo; 314:16-18
• Bigarra, Albert: Trenta-set equips desafien el mal temps al

Bassiero; 308: 19
• Boter de Palau, Ramon: D'on ve el nom Rebost; 306:28
• Boter de Palau, Ramon: Vies ferrades, una altra forma de

gaudir de la muntanya; 307: 24-25
• Boter de Palau, Ramon: Fites i monjoies; 308:27
• Boter de Palau, Ramon: D'una conversa amb el múixer

Josep Domingo; 309:28-29
• Boter de Palau, Ramon: El topònim Ensija; 310:27
• Boter de Palau, Ramon: El Cadí, muntanya de perfil asimè

tric; 312:35
• Boter de Palau, Ramon: La vegetació de Gallocanta i les

terres del Jiloca; 314:35
• Boter de Palau, Ramon: El topònim Peguera dins l'àmbit

pirinenc; 316:35
• Bustos Bernús, Jordi: Els camins de la Penyagalera; 312:4-8
• Cabré, Núria: Els senders de gran recorregut. Un nou GR?;

315:28-29
• Canales, Manel; Heras, Sebastià; Penyarroja, Judit;

Penyarroja, Maria: Agraïment al refugi dels Estagnous;310: 3
• Carull, Jordi: Marxa Sants 2002. El món de les marxes tèc

niques; 312: 17-19
• Carull, Jordi: Marxes tècniques. Jugant a conèixer la mun

tanya; 317:10-12
• Castellnou Ribau, Marc; Lleonart Vidal, Santi: Excursio-

nisme i foc al bosc; 317:4-7
• Catasús i Cols, Lluís: Ens va la Marxa; 308: 18
• Catasús i Cols, Lluís: Muntanyes de Prades; 313: 11-15
• Catasús i Cols, Lluís: Refugi de les Bessines; 316:32-33
• Comissió Organitzadora de la prova del Bassiero: Un any

més al Bassiero; 312:16
• Delgado, José: Teruel existe; 314:4-5
• Editorial: Créixer; 306:2
• Editorial: Més que una suma d'onze entitats; 307:2
• Editorial: Diversitat, fronteres i excursionisme; 308:2
• Editorial: Ara també llibres; 309:2
• Editorial: El risc, amb responsabilitat; 310:2
• Editorial: L'autonomia personal:'un dret i un deure; 310:2
• Editorial: De les restriccions a l'excursionisme a de com

evacuar a muntanya; 311:2
• Editorial: L'esperit de la muntanya; 312:2
• Editorial: Deu anys de PEIN; 313:3
• Editorial: Si existeix, ho volem conèixer; 314:3
• Editorial: De camins i cruïlles: 315:3

2 exeursienísme



• González, Òscar: La Diagonal del Pic Maleït: 306: 9-10
• González, Òscar: Gorgas Negras. Els engorjats superiors

del riu Alcanadre; 310:8-10
• González, Òscar: Refugi Gràcia a la vall d'Airoto: 312:32-33
• González, Òscar: Refugi Vicenç Barbé; 315:30-31
• González, Òscar: La cova avenc de les Rondes de cap a

cap; 316:12-16
• Jaime Lorén, Chabier de: La llacuna de Gallocanta;

314:10-12
• Jaime Lorén, Chabier de: El Marojal de Villar del Salz;

314:27-29
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 306:31-32;

307:31-32; 308:31; 309:35; 310:31; 311 :31-32 ; 312:39;
313:39-40; 314:39; 315:39-40; 316:39-40; 317:39-40

• Janeras Casanova, Marc: La platja dels Muntanyans.
Educ-acció mediambiental a Torredembarra; 309:16-17

• Janeras Casanova, Marc: Les terreroles de Jacint

Verdaguer; 310:14-15
• Janeras Casanova, Marc: El turó de Montcada. Mil vega

des el voregem i mai hi pugem; 312:12-15
• Janeras Casanova, Marc: Les allaus vistes sense neu;

313:32-33
• Junta de la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya: Enhorabona; 306:3
• Llambés, Antoni: Caminades per l'Alta Ribagorça; 308: 1 0-12
• Llambés, Antoni: Itinerari prehistòric per la serralada Litoral;

312:28-29
• Lluch, Jordi: La Forcanada, corredor nord; 308:29-30
• Lluch, Jordi: Barranc de Font Freda; 308:29-30
• Lluch, Jordi: Estanyol de Garrabeia; 309:33-34
• Lluch, Jordi: Dent d'Orlú, via Zinkerie; 309:33-34
• Lluch, Jordi: Taillón per l'aresta nord-est; 310:29-30
• Lluch, Jordi: Baumes d'Uja; 310:29-30
• Lluch, Jordi: Agulla de Perramó, via Lluch; 310:29-30
• Lluch, Jordi: Mola de Llaberia; 311 :29-30
• Lluch, Jordi: La vall de Cardó; 312:37-38
• Lluch, Jordi: Torre d'Eina, cara est; 312:37-38
• Lluch, Jordi: Puig Lluent; 313:37-38
• Lluch, Jordi: Posets pel corredor Jean Arlaud; 314:37�38
• Lluch, Jordi: Sobrepuny; 316:37-38
• Lluch, Jordi: Balaitús. Corredor oest de la bretxa Latour;

316:37-38
• López Mas, Ferran: Adaptar les entitats excursionistes;

311 :4
• Mañach, Anna; Gascó, Marc: Refugi de Rebost; 306:24-25
• Marco i Pérez, Fermí: Que significa estar federat; 312:3
• Marí Coll, Margarida: Carta a l'estimada família d'amics;

309:3
• Martí i Grau, Pere: Ser o no ser: aquesta és la qüestió;

309:3
• Martínez, Josep: Observar la muntanya; 310:22-23
• Megias, Laura: El relleu de Catalunya; 306:22-23
• Megias, Laura; Pascual, Ramon; Verdú, Hèctor: Muntanyes

segures; 310:4-7
• Miamau, Manel: Ararat, el cim de l'Arca. Entre Armènia, el

Kurdistan i Turquia; 310: 16-19
• Miamau, Manel; Verdú, Hèctor: Què fem amb el medi?;

313:4-9
• Miamau, Manel: Cutanda i Sierra Pelarda; 314:20-22
• Millà Rodríguez, Pau: A soles per Euskal Herria; 315: 1 0-12
• Mitjavila, Francesc: Creació de la figura de les Escoles

Reconegudes; 312: 1 O
• Mir, Jordi: La torre de Senyús aillindar de l'oblit; 307:9-11
• Moreno Camacho, José: Les parets de Torralba de los

Frailes; 314:14-15
• Moreno Camacho, José: Pedalejada de Daroca a Anento;

314:24-25
• Navarri, Jordi: Els monuments de fusta dels Ports; 307:16-18
• Navarri, Jordi: La terra dels grans arbres; 313:24-26
• Navarri, Jordi: Vancouver, la gran trescada; 316:22-24

• Padró, Salvador: Nosaltres els muntanyencs; 310:3
• Padró i Cirera, Oriol: L'evolució del mas al Montseny.

L'adaptació de l'home al seu entorn; 316:8-10
• Paradell Llaudet, Antoni: Islàndia, l'illa indòmita; 308:4
• Pascual Berghaenel, Ramon: La senda del Cares; 308:4
• Pascual Berghaenel, Ramon: La meteorologia de muntan

ya; 308:22-23
• Pascual Berghaenel, Ramon: La revista "Excursionisme";

315:4
• Peidró, Eliseu: Redescobrim Sant Joan de Carreu; 308:8-9
• Peidró, Eliseu; Reig, Joan: AI voltant de Frontanyà; 311 : 1 0- 12
• Peidró, Eliseu; Sansalvador, Josep: Puiformiu i Serraspina.

Romanic a la Vall Fosca; 315:26-27
• Peidró, Eliseu: L'art romànic a través del prisma excursió-

nista; 317:30-31
• Pejó i Edo, Àngel: Opinió; 312:3
• Penyarroja, María: Webs de les UEC (I); 306:32
• Penyarroja, Maria: Webs de les UEC (II); 307:32
• Penyarroja, Maria: Allaus; 308:32
• Penyarroja, Maria: Nova web de la UEC. Medicina de mun

tanya; 309:36
• Penyarroja, Maria: Fotografia de muntanya, natura i viatges;

310:31
.' Penyarroja, Maria: Fotografia (continuació) / Bolets; 311 :32
• Penyarroja, Maria: Esquí; 312:40
• Penyarroja, Maria: Esquí de muntanya; 313:40
• Penyarroja, Maria: Gallocanta, Jiloca, Daroca i Calamocha;

314:40
• Penyarroja, Maria: Travesses (1); 315:40
• Penyarroja, Maria: Travesses (2); 316:40
• Penyarroja, Maria: Llegendes, històries i rondalles; 317:40
• Pérez Mayolas, Albert: Estada per a joves escaladors al

Naranjo de Buines; 309: 10-12
• Pérez Mayolas, Albert: Oinze dies a les Dolomites; 317: 16-21
• Prieto i Gusi, Ramon: Comencem el futur; 306:3
• Prieto i Gusi, Ramon: Eleccions a la Junta Directiva de la

UEC; 308:3
• Prieto i Gusi, Ramon: Comencem una nova etapa; 311:3
• Prieto i Gusi, Ramon: Consideracions sobre les juntes

directives; 311:3
• Prieto i Gusi, Ramon: UEC, cent anys d'activitats i compro

misos; 313:2
• Prieto i Gusi, Ramon: Desapareixeran les entitats excursió

nistes?; 314:2
• Prieto i GUS/� Ramon: Everest, 50è aniversari. Reflexions

excursionistes; 315:2
• Prieto i Gusi, Ramon: L'orgull de la UEC; 316:2
• Prieto i Gusi, Ramon: És un esport, l'excursionisme?; 317:2
• Ramon i Morros, Jaume: Novetats editorials; 306:31;

307:31; 308:32; 309:35-36; 312:39-40; 313:39; 314:40;
315:39; 316:39

• Ramon i Morros, Jaume: Narcís Casas i Devesa; 307:21-22
• Ramon i Morros, Jaume: XXXIII Renovació de la Flama de

la Llengua Catalana; 308:20-21
• Ramon i Morros, Jaume: Joan Tous i Casals, fundador de

l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la UEC; 309:26-27
• Ramon i Morros, Jaume: Òscar Ferrer i Pla en la història i el

record; 311 :22
• Ramon i Morros, Jaume: Francesc Martínez Massó;

312:27
• Ramon i Morros, Jaume: Un segle d'activitats; 313:27
• Ramon i Morros, Jaume: Les incursions de Cabrera a Terol;

314:30-31
• Ramon i Morros, Jaume: Homenatge a César August

Torras; 314:35
• Ramon i Morros, Jaume: Temps de campaments; 316:31
• Ramon i Morros, Jaume: L'Eurocongrés 2000 comença la

segona etapa; 316:34-35
• Ramon i Morros, Jaume: L'afer del bosc del Gresolet;

317:28-29

-,
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• Ramon i Vidal, Jaume de: Hem fet camí; 306: 15-16
• Ramon i Vidal, Jaume de: Adéu, mestre; 307:23
• Ramon i Vidal, Jaume de: El Jacint Verdaguer excursionis-

ta vist per Joan Maragall; 309: 15
• Ramon i Vidal, Jaume de: Dues realitats; 310:11
• Ramon i Vidal, Jaume de: La formació del caràcter; 311:5
• Ramon i Vidal, Jaume de: Eillibre de muntanya; 312:11
• Ramon i Vidal, Jaume de: La generació perduda; 313:10
• Ramon i Vidal, Jaume de: Mudayyan; 314:19
• Ramon i Vidal, Jaume de: Els excursionistes i Verdaguer;

315:14
• Ramon i Vidal, Jaume de: La nova via; 316:11
• Ramon i Vidal, Jaume de: El prestigi; 317:8
• Ribas, Lluís: Càrrega que plau no pesa; 307:3
• Ribas i Tobella, Josep: Excursionisme i patria; 315:4
• Ros, Bernat: Chamonix - Zermatt. Alta ruta alpina amb

esquís; 307:12-15
• Ros, Bernat: La Punta Suelza. Esquí de muntanya al

Sobrarbe; 313:20-21
• Ros, Bernat: La Vall de Boí. El paradís de l'escalada en gel;

313:22-23
• Salazar, Susanna: Huacalapan 2003-2004 expedició espe

leològica a Mèxic; 317:34
• Sánchez i Carrasca, Xavier: Tres mils als Alps? Els Dômes

de Miage i la Tour Ronde; 306:17-20
• Sánchez i Carrasca, Xavier: Bellesa vertical. Escalada a la

Vall d'Ordesa; 308:13-16
• Sánchez, Daniel; Sánchez, Xavier; Forés, Bea: Des

Escaldilles (via ferrada); 311 :29-30
• Sandoval, Jaume: El Paller de Tot l'Any. Serra de l'Obac;

313:37-38

• Secció d'Itineraris de la UEC de la Vall del Tenes: Escapada
a la Vall del Tenes; 310:20-21

• Secció d'Itineraris de la UEC de la Vall del Tenes: Els sots

feréstecs. Descobrint la Vall del Tenes i els Cingles de Bertí;
317:13-15

• Serrana i López, David: Federar-se no és seguretat; 311:4
• Sicart, Josep: Una nova fita del nostre alpinisme femení;

306:11
• Subirana, Pere: Refugi Mas del Tronc; 310:24-25
• Suils i Muro, Ferran: Huascarán sud. Cordillera Blanca;

311:14-17
• Suils i Muro, Ferran: Colorada, el paradís del gel; 317:22-25
• Ureña i Llitjós, Josep: Les noces d'or de la UEC de Bagà;

316:26-27
• Valle, Javier del: Les glaceres. Tresors naturals de les mun

tanyes; 315:32-33
• Verdú, Hèctor: Entrevista amb Roser Español, campiona

de la Copa Catalana d'esquí de muntanya 2001-2002;
311 :24-25

• Verdú, Hèctor: Entrevista amb Joan Cunill, president de la
UEC de Bagà i primer berguedà a assolir un vuitmil;
313:16-19

• Verdú, Hèctor: Operació muntanya; 313:28
• Verdú, Hèctor: Entrevista a José Antonio Labordeta; 314:6-9
• Verdú, Hèctor: Mountain Wilderness. Retrobant la natura

verge; 316:5-7
• Vives i Rubió, Enric: El Moianès; 315: 18-23
• Zapata, Jordi: Segona marxa a peu contra el túnel de

Bracons; 314:34-35

índex per seccions i activitats:

AII'-inisme
• La Diagonal del Pic Maleit. Òscar González; 306: 9-10
• Dones al Shisha (8.013 m). Sílvia Ferrandis; 306:12-14
• Tres mils als Alps? Els Dômes de Miage i la Tour Ronde.

Xavier Sánchez i Carrasco; 306: 1 7 - 20
• Diran Peak 7.266 m. Pasqual Garriga; 307:4-6
• Huascarán sud. Cordillera Blanca. Ferran Suils i Muro;

311:14-17
• Quan el Montblanc era aventura. Vicenç Arís Julia; 315:5-7

• Narcís Casas i Devesa. Jaume Ramon i Morros; 307:21-22
• XXXIII Renovació de la Flama de la Llengua Catalana.

Jaume Ramon i Morros; 308:20-21
• Joan Tous i Casals, fundador de l'Arxiu Bibliogràfic

Excursionista de la UEC. Jaume Ramon i Morros; 309:26-27
• Òscar Ferrer i Pla en la història i el record. Jaume Ramon i

Morros; 311 :22
• Francesc Martínez Massó. Jaume Ramon i Morros; 312:27
• Un segle d'activitats. Jaume Ramon i Morros; 313:27
• Les incursions de Cabrera a Terol. Jaume Ramon i Morros;

314:30-31
• Temps de campaments. Jaume Ramon i Morros; 316:31
• L'afer del bosc del Gresolet. Jaume Ramon i Morros;

317:28-29
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Barrancs
• Gorgas Negras. Els engorjats superiors del riu Alcanadre.

Òscar González; 310:8-10

Bicicleta tot terren

• El Port en bicicleta. Les Roques d'en Benet i els Estrets
d'Arnes. Joan Gelabert; 313:30-31

• Pedalejada de Daroca a Anento. José Moreno Camacho;
314:24-25

• A soles per Euskal Herria. Pau Millà Rodríguez; 315:10-12
• Per la serra de Prades a cap de pedal. Joan Gelabert;

316:28-30

Bústia de I'excurslonls
• Acotació a la festa de lliurament d'ensenyes d'Olesa de

Montserrat. Vicenç Arís; 307:3
• Càrrega que plau no pesa. Lluís Ribas; 307:3
• Crónica de Nadal. El Jan de la Bona Jeia; 307:3
• La senda del Cares. Ramon Pascual Berghaenel; 308:4
• Islàndia, l'illa indòmita. Antoni Paradell Llaudet; 308:4
• Carta a l'estimada família d'amics. Margarida Marí Coll;

309:3
• Ser o no ser: aquesta és la qüestió. Pere Martí i Grau; 309:3
• Nosaltres els muntanyencs. Salvador Padró; 310:3



• Agraïment al refugi dels Estagnous. Manel Canales,
Sebastià Heras, Judit Penyarroja, Maria Penyarroja; 310:3

• Federar-se no és seguretat. David Serrano i López; 311:4
• Adaptar les entitats excursionistes. Ferran López Mas;

311 :4
• Opinió. Àngel Pejó i Edo; 312:3
• Que significa estar federat. Fermí Marco i Pérez; 312:3
• La revista Excursionisme. Ramon Pascual Berghaenel;

315:4
• Excursionisme i patria. Josep Ribas i Tobella; 315:4

• Vies ferrades, una altra forma de gaudir de la muntanya.
Ramon Boter de Palau; 307:24-25

• D'una conversa amb el múixer Josep Domingo. Ramon
Boter de Palau; 309:28-29

• Entrevista amb Roser Español, campiona de la Copa
Catalana d'esquí de muntanya 2001-2002. Hèctor Verdú;
311 :24-25

• Entrevista amb Joan Cunill, president de la UEC de Bagà i pri
mer berguedà a assolir un vuitmil. Hèctor Verdú; 313:16-19

-

• Entrevista a José Antonio Labordeta. Hèctor Verdú; 314:6-9

Des de la Junta
• UEC, cent anys d'activitats i compromisos. Ramon Prieto i

Gusi; 313:2
• Desapareixeran les entitats excursionistes? Ramon Prieto i

Gusi; 314:2
• Everest, 50è aniversari. Reflexions excursionistes. Ramon

Prieto i Gusi; 315:2
• L'orgull de la UEC. Ramon Prieto i Gusi; 316:2
• És un esport, l'excursionisme? Ramon Prieto i Gusi; 317:2

Editorial:
• Créixer; 306:2
• Més que una suma d'onze entitats; 307:2
• Diversitat, fronteres i excursionisme; 308:2
• Ara també llibres; 309:2
• El tise, amb responsabilitat; 310:2
• L'autonomia personal: un dret i un deure; 310:2
• De les restriccions a l'excursionisme a de com evacuar a

muntanya; 311:2
• L'esperit de la muntanya; 312:2
• Deu anys de PEIN; 313:3
• Si existeix, ho volem conèixer; 314:3
• De camins i crui/les; 315:3
• Mig segle al sostre del món; 315:3
• Agrair; 316:3
• Quan les flames no ens deixen veure el foc; 317:3

Escalada
• Bellesa vertica. Escalada a la Vall d'Ordesa,. Xavier

Sánchez i Carrasco; 308: 13-16
• Pie Barbet. La via clàsica Salas-Bobo. Joan Gelabert; 309:8-9
• Estada per a joves escaladors al Naranjo de Buines. Albert

Pérez Mayolas; 309: 1 0-12
• Pico Torres, directíssima. Joan Gelabert; 310:12-13
• El vol de l'home ocell. Joan Gelabert; 311 :20-21
• Les parets de Torralba de los Frailes. José Moreno

Camacho; 314:14-15
• La Dent d'Orlú. Fleur de Rhodó. Joan Gelabert; 315:24-25
• Qinze dies a les Dolomites. Albert Pérez Mayolas; 317:16-21
• Penjats sobre el mar. Ferrada de la Cala del Molí. Joan

Gelabert; 317:26-27

• La Vall de Boí. El paradís de l'escalada en gel. Bernat Ros;
313:22-23

• Colorada, el paradís del gel. Ferran Suils i Muro; 317:22-25
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• La cava avene de les Rondes de cap a cap. Óscar
González; 316:12-16

Es ui de muntan a

• De Grau Roig al Serrat. Pasqual Garriga; 306:4-8
• Chamonix - Zermatt. Alta ruta alpina amb esquís. Bernat

Ros; 307:12-15
• Trenta-set equips desafien el mal temps al Bassiero. Albert

Bigorra; 308:19
• Un any més al Bassiero. Comissió Organitzadora de la

prova del Bassiero; 31 2: 1 6
• Nadal per la Bigarra. Pasqual Garriga; 312:20-23
• La Punta Suelza. Esquí de muntanya al Sobrarbe. Bernat

Ros; 313:20-21

Formació
• Creació de la figura de les Escoles Reconegudes. Francesc

Mitjavila; 312:10

• 1 r Concurs de fotografia excursionisme; 311 :6-9

Glossari
• Hem fet camí (Pàgina núm. 1). Jaume de Ramon Vidal;

.

306:15-16
• El Jacint Verdaguer excursionista vist per Joan Maragall.

Jaume de Ramon i Vidal; 309:15
• Dues realitats. Jaume de Ramon i Vidal; 310:11
• La formació del caràcter. Jaume de Ramon i Vidal; 311:5
• El llibre de muntanya. Jaume de Ramon i Vidal; 312:11
• La generació perduda. Jaume de Ramon i Vidal; 313:10
• Mudayyan. Jaume de Ramon i Vidal; 314:19
• Els excursionistes i Verdaguer. Jaume de Ramon i Vidal;

315:14
• La nova via. Jaume de Ramon i Vidal; 316:11
• El prestigi. Jaume de Ramon i Vidal; 317:8

L'àlbum
• Etapes de la revista; 306: 16
• IV Combinada trofeu Longines; 307:28
• 1er Salón Internacional de Fotografía de Montaña; 308:28
• XV Festa de la cançó de muntanya; 309:32
• Cinquantenari UEC. XL Campamento anual de la FEM;

310:28
• Circular de Noviembre de 1940 Unión Excursionista de

Cataluña; 311 :28
• VI Trofeu rosal-salts; 312:36
• Verdaguer 75 aniversari. Homenatge de l'excursionisme

català; 313:36
• VI Asamblea y marcha nacional de veteranos; 314:36
• Cartell de promoció de la Unió Excursionista de Catalunya

de Joan Cases i Devesa; 315:36
• Campamento general de otoño; 316:36
• Campament d'iglús; 317:36

• D'on ve el nom Rebost. Ramon Boter de Palau; 306:28
• L'esquí alpí. Concepció Arnau; 307:27
• Fites i monjoies. Ramon Boter de Palau; 308:27
• Camins. Concepció Arnau; 309:31
• El topònim Ensija. Ramon Boter de Palau; 310:27
• Lèxic sobre seguretat a l'alta muntanya hivernal.

Concepció Arnau; 311 :27
• El Cadí, muntanya de perfil asimètric. Ramon Boter de

Palau; 312:35
• L'etimologia dels pobles de Catalunya. Concepció Arnau;

313:35



,_

• La vegetació de Gallocanta i les terres del Jiloca. Ramon

Boter de Palau; 314:35
• Ellèxic de l'escalada en roca. Concepció Arnau; 315:35
• El topònim Peguera dins l'àmbit pirinenc. Ramon Boter de

Palau; 316:35
• Barranquisme. Concepció Arnau; 317:35

• La torre de Senyús aillindar de l'oblit. Jordi Mir; 307:9-11
• Els monuments de fusta dels Ports. Jordi Navarri; 307:16-18
• El Mulhacén des de l'Alpujarra. Bernat Gasull; 307:19-20
• Etna, la gran boca de l'infern a Europa. Bernat Gasull;

308:5-7
• Redescobrim Sant Joan de Carreu. Eliseu Peidró; 308:8-9
• Caminades per l'Alta Ribagorça. Antoni Llambés; 308: 10-12
• Cims rogents. Fer nit vora els estels. Eloi Figueras; 309:4-7
• Ararat, el cim de l'Arca. Entre Armènia, el Kurdistan i

Turquia. Manel Miarnau; 310:16-19
• Escapada a la Vall del Tenes. Secció d'Itineraris de la UEC

de la Vall del Tenes; 310:20-21
• AI voltant de Frontanyà. Eliseu Peidró, Joan Reig; 311 :10-12
• Penyagolosa. El sostre del País Valencià. Bernat Gasull;

311 :18-19
• Els camins de la Penyagalera. Jordi Bustos Bernús; 312:4-8
• El turó de Montcada. Mil vegades el voregem i mai hi

pugem. Marc Janeras Casanova; 312:12-15
• Marxa Sants 2002. El món de les marxes tècniques. Jordi

Carull; 312:17-19
• Itinerari prehistòric per la serralada Litoral. Antoni Llambés;

312:28-29
• La terra dels grans arbres. Jordi Navarri; 313:24-26
• La llacuna de Gallocanta. Chabier de Jaime Lorén; 314:10-12
• Cutanda i Sierra Pelarda. Manel Miarnau; 314:20-22
• El Marojal de Villar del Salz. Chabier de Jaime Lorén;

314:27-29
• Cavalls del Vent. La travessa entre els refugis del Cadí

Moixeró. Marc Gascó i Ramon; 315: 8-1 O
• El Puig Majar (1.436 m). Serra de Tramuntana, Mallorca.

Bernat Gasull; 315:15-17
• Puiformiu i Serraspina. Romanic a la Vall Fosca. Eliseu

Peidró, Josep Sansalvador; 315:26-27
• Els senders de gran recorregut. Un nou GR? Núria Cabré;

315:28-29
• Vancouver, la gran trescada. Jordi Navarri; 316:22-24
• Marxes tècniques. Jugant a conèixer la muntanya. Jordi

Carull; 317:10-12
• Els sots feréstecs. Descobrint la Vall del Tenes i els Cingles

de BertL Secció d'Itineraris de la UEC de la Vall del Tenes;
317:13-15

• La platja dels Muntanyans. Educ-acció mediambiental a

Torredembarra. Marc Janeras Casanova; 309: 16-17

• Festa de lliurament d'ensenyes de la UEC; 306:26
• 13a Marxa del Port; 306:26
• XXXIII Renovació de la Flama de la Llengua Catalana;

306:26
• Revista Excursionisme; 306:26
• Refugi Caro; 306:26
• Cicle de projeccions de muntanya; 306:26
• Forta presència de la UEC als Andes; 306:27
• XXII Fira Vic Neu i 1r Saló de l'Alpinisme i l'Escalada; 306:27
• 19è Festival Internacional de Cinema de Muntanya

Aventura de Torelló; 306:27
. • Inauguració del nou refugi-bivac Besiberri; 306:27
• Pla de llicències i assegurances 2002 de la FEEC; 306:27
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• Any Internacional de les Muntanyes 2002; 306:27
• Torna la cursa del Bassiero; 307:26
• Seguretat a la muntanya; 307:26
• Eurocongrés dels Espais Occitans i Catalans; 307:26
• Les UEC del Prat i Cornellà, als Andes; 307:26
• L'Ànima de la Muntanya; 307:26
• Els preus dels refugis en euros; 307:27
• Excursionisme es presenta en societat; 308:26
• Jordi Carbonell, medalla d'or de la Generalitat; 308:26
• Eurocongrés 2000 dels Espais Occitans i Catalans; 308:26-27
• Homenatge a Joan Tous i Casals; 308:27
• De marxa amb la UEC; 309:30
• Èxit de la UEC de Mataró a la triatló del GEOG; 309:30
• Inauguració de la nova seu social de la UEC de Barcelona;

309:31
• XXXIII Festa de la Cançó de Muntanya a la Seu d'Urgell;

309:31
• Restriccions d'accés a Aigüestortes; 310:26
• Escola Tècnica de Muntanya i Esquí; 310:26
• Trenta-setè saló de fotografia d'Olesa; 310:27
• A la caseta tot l'any; 310:27
• El president de la UEC de Bagà fa el Cha Oyu; 311 :26
• Festival de cine de muntanya de Torelló; 311 :26
• Un català, campió del món de curses de muntanya; 311 :27
• Fira del Llibre de Muntanya al Collsacabra; 311 :27
• Cent trenta-dues noves ensenyes; 312:34
• "El Cuc" tanca la Copa Catalana de Marxes; 312:34
• Meteorologia d'alta muntanya; 312:34-35
• Celebració de l'Any de les Muntanyes al Barcelonès;

312:35
• Tres expedicions d'El Cim assoleixen l'Aconcagua; 313:34
• Nou Comité de Natura a la FEEC; 313:34
• Memorial Francesc Martínez Massó; 313:34-35
• XVI Gràcia-Montserrat; 313:35
• Aprovat el PRUG d'Aigüestortes; 314:34
• Segona marxa a peu contra el túnel de Bracons. Jordi

Zapata; 314:34-35
• Canvi de guardes al refugi de Caro; 314:35
• Homenatge a César August Torras. Jaume Ramon

Morros; 314:35
• Cinquanta anys de la UEC de Bagà; 315:34
• Mig segle al cim de l'Everest; 315:34-35
• Jornada de protesta de la FEEC; 315:35
• Exitós cap de setmana reivindicatiu a Aigüestortes; 316:34
• Manifest pel lliure i responsable accés a la muntanya;

316:34
• L'Eurocongrés 2000 comença la segona etapa. Jaume

Ramon i Morros; 316:34-35
• Acció de Mountain Wilderness a la Vall Fosca; 316:35
• Huacalapan 2003-2004 expedició espeleològica a Mèxic.

Susanna Salazar; 317:34
• Oas catalans, campions del món de curses de muntanya;

317:34
• Oiarzábal bat el récord de Messner; 317:34-35
• "Excursionisme" a les festes de la Mercè; 317:35
• Tres socis de la UEC travessen els Alps; 317:35

• Alfonso, Luís; Buxó, Xavier: Vilanova de Meià y zonas cer

canas; 313:39
• Alfonso, Luís; Buxó, Xavier: Roca caliente en los Pirineos.

Cavallers (vol. II); 317:39
• Amics de l'art Romànic: Lambard. Estudis d'art medieval;

308:32
• Angulo, Miguel: Pirineus VI. D'Andorra al Cap de Creus;

313:40
• Antillach Comabella, Francesc; Ortiz Pedrosa, Antònia:

Caminades per la Noguera; 315:39
• Aragon, Antoni; Lalueza, Jordi; Portell, Jordi: El Cadí, el

Moixeró i el Pedraforca; 311 :31



• Aymamí i Domingo, Gener; Jaumà i Cuyàs, Artemí: Els
molins hidràulics de la vall del Bastareny; 315:39

• Banús i Blanch, Miquel: Collsacabra. Paisatges i llegendes;
317:40

• Baqués i Soler, Josep: Refugi de Colomèrs; 311 :32
• Bayer, Xavier; Guasch, Cisco: Paratges naturals Massís del

Garraf i conques de l'Anoia, del Foix i del Gaià; 306:32
• Boada, Martí: On anem? 30 Indrets de Catalunya de gran

bellesa natural; 313:39
• Borrell, Manel; Faura, Enric: A tota cresta. 30 crestes del

Pirineu; 311 :31
• Brocal, Edu G: Cuatro viajes a los Andes; 310:31
• Cardús i Florensa, Salvador: Ordinacions de bon govern de

te batllia de Terrassa (1299-1625); 309:36
• Cabré Puig, Antoni: Excursions escollides pel Prepirineu;

316:39
• Editorial Alpina: Mapa de Sant Llorenç del Munt i L'abac;

312:40
• Editorial Alpina: Mapa de l'Alto Maestrazgo turolense;

314:40
- • Dalmau, Joan Miquel: 3404 Aneto; 308:31

• Dalmau, Joan Miquel: Pedraforca. Todas las ascensiones y
escaladas; 315:39

• Diversos: Josep Barberà i Suque. VIII Jornades de
Literatura Excursionista; 306:31

• Diversos: Olèrdola en l'objectiu; 308:32
• Diversos: Rafael Dalmau i Ferreres. IX Jornades de

Literatura Excursionista; 312:39
• Diversos: Peñalara. Revista Ilustrada de Alpinismo; 313:39
• Diversos: Guía de te naturaleza de Gallocanta; 314:39
• Diversos: Por los caminos del Jiloca y Gallocanta; 314:39
• Diversos: Senderos de gran recorrido Beceite- Villel GR-B

Maestrazgo-Gudar-Javalambre; 314:40
• Diversos: Catalans a l'Everest 50è aniversari 1a ascensió;

316:39
• Diversos: Catalunya pas a pas. Ruta Verdaguer; 316:39
• Ferrando i Roig, Antoni: Les sendes dels bandolers; 308:31
• Ferrandis, Sílvia: Les Dones del Shisha; 315:40
• Figuera Abadal, Manel: Mapa guia d'hivern: Tossa Plana,

Puigpedrós; 307:32
• Fatjó i Gené, Josep: Tota la terra que el meu cor estima;

317:39
• Gel, Carles: Somnis de Muntanyes; 313:39
• Gel, Carles: El Blanc Infinit; 313:39
• Gel, Caries: Pensaments des del Tibet; 313:39
• Gel, Carles: Travesses pel Pirineu català 1 i itineraris circu

lars Pirineu Oriental; 316:39
• Gel, Caries: La vall de Boí; 317:39
• Gregori Pons, Francesc Xavier: Vall de Núria, Ulldeter. Mapa

guia d'hivern; 307:32
• Guasch Terré, Oriol: Alps amb esquís 11 travesses inobli

dables des de 1'0tztai al Mont Thabor; 306:31
• Hita Sánchez, David: Montserrat. Guia d'escalades del ves

sant nord; 316:39
• Jaime Lorén, Chabier de: Gallocanta, el Jiloca y la sierra de

Cucalón. 17 excursiones naturalistas; 314:39
• Jover, Joan: Catalunya vertical; 315:39
• Lavega, Pere; Rovira, Gloria: Els jocs tradicionals al Pallars

Sobirà; 317:40
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier: Itineraris en BTT per la serralada

del Corredor i els voltants de Mataró; 317:40
• Marià Vidal, Lluís: Excursions a la Pica d'Estats; 309:35
• Martorell Boada, Xavier: Conesa. Itineraris a peu per aquest

bocí de terra; 312:39
• Mimó, Roger; Escofet, Josep M; Barreda, Xavier:

Marruecos; 317:39
• Miró Illa, Josep: Per Cunit i el seu entorn; 316:40
• Miró Illa, Josep: GR-15 senda prepirinaica (Pont de Suert

Ansó-Fago); 317:39
• Moreno, José: BTT Laguna de Gallocanta, monasterio de

Piedra, sierras del Huerva y Jiloca. 23 itinerarios por las
comarcas de Daroca y Calamocha; 314:39

• Munsch, Rainier; Ravier, Christian; Thivel, Rémi: Roca,
nieve i hielo en Pirineos; 307:31

• Nuet i Badia, Josep: Rutes a peu; 307:31
• Oliver i Pausas, Jordi: Montserrat. Guia itinerària; 317:39
• allé i Benaiges, Antoni: Rutes a 74 capelles del Vallès

Occidental; 310:31
• Peidró i Rami, Eliseu: Arquitectura romànica religiosa de la

Selva; 311 :31
• Peña, JL; Longares, LA; Espinalt, M: Paisajes naturales de

la provincia de Teruel. Guía del medio natural; 314:39
• Planas de Martí, Ignasi: Les Muntanyes de Prades 20 reco-

rreguts per boscos, cingles i barrancs; 306:32
• Salamero, Enrique: Sierras de piedra yagua; 316:39
• Soler i Santaló, Juli: Pel Pirineu Aragonès; 315:39
• Tarrés i Turons, Josep; Rams i Riera, Emili: Un viatge per les

Guilleries i el Montseny; 309:35
• Tera i Camins, Josep: Vallhiverna - Molières - Besiberri.

175 itineraris i ascensions; 315:39
• UEC de la Vall del Tenes: Itineraris pels Cingles del Bertí des

de Riells del Fai; 309:35
• Urtasun Uriz, Alberto: El Pirineo central a través del IV

grado; 317:39
• Willaert Garcia, Lluís: Serra de Finestres, Les Medes - La

Barroca; 307:31

Opinió
• Una nova fita del nostre alpinisme femení. Josep Sicart;

306:11
• Expedicions comercials versus expedicions tradicionals.

Xavi Aymar; 307:7-8
• Adéu, mestre. Jaume de Ramon i Vidal; 307:23
• Ens va la Marxa. Lluís Catasús i Cols; 308: 18
• Operació muntanya. Hèctor Verdú; 313:28

Refugis
• Refugi de Rebost. Anna Mañach i Marc Gascó; 306:24-25
• Refugi Mont Caro. Lluís Alejos, Assumpta Eixarch; 308:24-25
• Refugi Mas del Tronc. Pere Subirana; 310:24-25
• Refugi Gràcia a te vall d'Airoto. Òscar González: 312:32-33
• Muntanyes de Prades. Dossier de refugis. Lluís Catasús i

Cols; 313:11-15
• Refugi Vicenç Barbé. Òscar González; 315:30-31
• Refugi de les Bessines. Lluís Catasús i Cols; 316:32-33
• Refugi Packe, viatge al passat. Pasqual Garriga; 317:32-33

• Muntanyes segures. Laura Megias, Ramon Pascual, Hèctor
Verdú; 310:4-7

• Allímit respectant la muntanya. Bea Forés, Hèctor Verdú;
312:24-26

• Què fem amb el medi? Manel Miarnau, Hèctor Verdú;
313:4-9

• Teruel existe. José Delgado; 314:4-5
• El Moianès. Enric Vives i Rubió; 315:18-23
• Mountain Wilderness. Retrobant la natura verge. Hèctor

Verdú; 316:5-7
• Excursionisme i foc al bosc. Marc Castellnou Ribau, Santi

Lleonart Vidal; 317:4-7

• El relleu de Catalunya. Laura Megias; 306:22-23
• La meteorologia de muntanya. Ramon Pascual Berghaenel;

308:22-23
• Observar la muntanya. Josep Martínez; 310:22-23
• Cartografia: Interpretació de mapes excursionistes. Victòria

Alarcón i Company; 312:30-31
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• Les allaus vistes sense neu. Marc Janeras Casanova;
313:32-33

• Les glaceres. Tresors naturals de les muntanyes. Javier del
Valle; 315:32-33

• L'art romànic a través del prisma excursionista. Eliseu
Peidró; 317:30-31

Salutacions
• Enhorabona. Junta de la Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya; 306:3
• Comencem el futur. Ramon Prieto i Gusi; 306:3

• Travessa a l'Àfrica austral. De l'Atlàntic a les cataractes
Victòria. F. Xavier Ambròs i Huguet; 309:18-23

• Guatemala. Entre selva i volcans. F. Xavier Ambròs i

Huguet; 316:18-21

Webs de motxilla
• Webs de les UEC (n. Maria Penyarroja; 306:32
• Webs de les UEC (II). Maria Penyarroja; 307:32
• Allaus. Maria Penyarroja; 308:32
• Nova web de la UEC. Medicina de muntanya. Maria

Penyarroja; 309:36
• Fotografia de muntanya, natura i viatges. Maria Penyarroja;

310:31

• Fotografia (continuació) / Bolets. Maria Penyarroja; 311 :32
• Esquí. Maria Penyarroja; 312:40
• Esquí de muntanya. Maria Penyarroja; 313:40
• Gallocanta, Ji/oca, Daroca i Calamocha. Maria Penyarroja;

314:40
• Travesses (1). Maria Penyarroja; 315:40
• Travesses (2). Maria Penyarroja; 316:40
.. Llegendes, històries i rondalles. Maria Penyarroja; 317:40

Diversos
• Eleccions a la Junta Directiva de la UEC. Ramon Prieto i

Gusi; 308:3
• Les terreroles de Jacint Verdaguer. Marc Janeras

Casanova; 310: 14-15
• Comencem una nova etapa. Ramon Prieto i Gusi; 311:3
• Consideracions sobre les juntes directives. Ramon Prieto i

Gusi; 311:3
• Torres i pedrons a la vall del Pancrudo. Emilio Benedicto

Gimeno; 314:16-18
• Terres del Jiloca i Gallocanta. Mapa i dades pràctiques.

Excursionisme; 314:32-33
• L'evolució del mas al Montseny. L'adaptació de l'home al

seu entorn. Oriol Padró i Cirera; 316:8-10
• Les noces d'or de la UEC de Bagà. Josep Ureña i Llitjós;

316:26-27

Fitxes d';tineraris

Alpinisme
• Corredor Vermicelle al Cambra d'Ase. Pasqual Garriga;

306:29-30
• La Forcanada, corredor nord. Jordi Lluch; 308:29-30
• Torre d'Eina, cara es. Jordi Lluch; 312:37-38
• Posets pel corredor Jean Arlaud. Jordi Lluch; 314:37-38
• Marboré per l'aresta Passet. Pasqual Garriga; 315:37-38
• Balaitús. Corredor oest de la bretxa Latour. Jordi Lluch;

316:37-38

Barrancs

• Riu Vero. Bea Forés; 311 :29-30

Bicicleta tot terreny
• Del Pinell de Brai a Horta de Sant Joan. Pasqual Garriga;

313:37-38
• Olot Girona en BTT. Pasqual Garriga; 315:37-38

Escalada
• Dent d'Orlú, via Zinkerie. Jordi Lluch; 309:33-34
• Taillón per l'aresta nord-est. Jordi Lluch; 310:29-30
• Agulla de Perramó, via Lluch. Jordi Lluch; 310:29-30
• Des Escaldilles (via ferrada). Daniel Sánchez, Xavier

Sánchez, Bea Forés; 311 :29-30

Esquí de muntanya
• Pica d'Estats per Pinet. Pasqual Garriga; 306:29-30
• Tuc de Parrós. Pasqual Garriga; 307:29-30
• Turon de Néouvielle. Pasqual Garriga; 308:29-30
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Muntanya
• Grau de Carrasclet i grau dels Barrots a la Serra del

Montsant. Pasqual Garriga; 306:29-30
• Serra dels Llancers, del coll de Bracons a Sant Miquel de

Falgars. Pasqual Garriga; 307:29-30
• Barranc de Font Freda. Jordi Lluch; 308:29-30
• Estanyol de Garrabeia. Jordi Lluch; 309:33-34
• Culfreda. Pasqual Garriga; 309:33-34
• Baumes d'Uja. Jordi Lluch; 310:29-30
• Mola de Llaberia. Jordi Lluch; 311 :29-30
• La vall de Cardó. Jordi Lluch; 312:37-38
• El Paller de Tot l'Any. Serra de l'Obac. Jaume Sandoval;

313:37-38
• Puig Lluent. Jordi Lluch; 313:37-38
• Punta de las Olas per la vall d'Añisc/o. Pasqual Garriga;

314:37-38
• El Huevo, serra de Guara. Pasqual Garriga; 314: 37-38
• Tarbésou. Pasqual Garriga; 315:37-38
• Sobrepuny. Jordi Lluch; 316:37-38
• Tossal d'Horta. Pasqual Garriga; 316:37-38
• Pic de Crabère. Pasqual Garriga; 317:37-38
• El Cap Roig. Pasqual Garriga; 317:37 -38

Raquetes
• Pedró dels Quatre Batlles. Pasqual Garriga; 307:29-30
• Circ de Montmalús per la vall de la Llosa. Pasqual Garriga;

312:37-38
• El Turbón per la coma de Sant Adrià. Pasqual Garriga;

317:37-38



 


