
 



CURSIONISTA DE CATALUNYA
CATALANA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Corts Catalanes, 576 1r 2a 08011 Barcelona Tel. 93454 32 47 - 93 323 11 93
nioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

Membre de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a
Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

www.uecbarcelona.org
e-mail: junta@uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53
Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 10 12

08014 Barcelona.

http//:personaI1.iddeo.es/uecsants
e-mail: uecsants@uecsants.org

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40

08031 Barcelona

www.uechorta.net
e-mail: secretaria@uechorta.net

MATARÓ

Nou,29
Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró

www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA
Encarnació,131-133
08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.org
e-mail: secretaria@uecgracia.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49

Telèfon 93 377 94 52

08940 Cornellà de Llobregat
e-mail: ueccornella@terra.es
www.entitatscornella.netlueccornella

BAGÀ

Raval, 18
08695 Bagà
www.uecdebaga.bergueda.org

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71
43500 Tortosa

www.uectortosa.org
e-mail: info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos

Telèfon
08820 El Prat de Llobregat
www.gueb.de/uecprat
e-mail: uecprat@terra.es

VALL DEL TENES
Barcelona, 25
Telèfon 93 841 64 50

08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646744669 - 972 145 107

intemet: www.xa/etuec.com

e-mail: info@xa/etuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937591234

CARO "PEPITO ANGUERA" _ Alfara de

Carles, els Ports
Mari i Maria - Tel. mòbil 617 80 8816 - 977267128

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió
Dani i Rocío - Tel. 677828038

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 933 325 494

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

Terrenys d'acampada:
CARO _ Alfara de Caries, els Ports

Rocòdroms:
UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ,
TORTOSA I· VAll DEL TENES

COM COL·LABORAR AMB EXCURSIONISME

Les persones que vulguin col-laborar amb els seus treballs o

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte

amb el Consell de Redacció per proposar prèviament el tema, les

dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.

Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

d'ajustar a l'espai acordat prèviament amb el Consell de Redacció

(mai sobrepassaran els 12.000 caràcters, espais inclosos) i poden

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2

08011 Barcelona

ser retallats i adaptats a criteri dels responsables de la revista;
s'han de lliurar amb suport informàtic i, en cas de no ser possible,
mecanografiats; els articles aniran encapçalats pel títol i firmats

pels seus autors; s'hauran d'adjuntar entre 4 i 12 fotografies
enumerades (preferiblement en diapositiva) i amb els

corresponents peus de fotografia; si les imatges són digitals, cal

que tinguin una resolució mínima de 300 dpi a mida real; la resta

de material gràfic (croquis, mapes, etc.) caldrà que també vagi
enumerat i identificat.

Correu electronic:
excursionisme_uec@yahoo.es
Publicitat: publi_excursionisme_uec@yahoo.es



Ferrada Regina. La reina de les
ferrades
per E. Soler

.-

...

ro

E
:J
tJ1

4/8 10/11
Ferrades sí, però de qualitat
perA. García Picazo

12/15

núm.327
Jullo/-agosr2005

Editat per: Unió Excursionista de Catalunya

Direcció: Manel Miarnau

Subdirecció: Marc Janeras, Lluís Catasús

Consell de Redacció: Concepció Arnau, Beatriz
Forés, Pasqual Garriga, Jordi Martorell, Ramon
Pascual, Bernat Ros, Jaume Ramon, Eduard
Soler i Hèctor Verdú

Redactora en cap: Ester Castellano

Andorra, país de refugis
per LI. Catasús

16/19

Passat, present i futur de la SIM
de la UEC de Mataró
per R. Boter de Palau

20/27
Postals des del Perú
per PArtís, D. Garcia, M. Janeras i M.
Padró

des de la junta ... 2 / editorial 3 / glossari 29/ SMS muntanya 30 /

notícies i activitats 34/ llengua i muntanya 35 / l'àlbum 36/ ressenyes 37

novetats editorials 39/ webs de muntanya 40



141-rg"llIll1l1_�-------------------------------------------

lluny de la simple caseta a la muntanya. Tots els

que freqüentem la muntanya sabem que el refugi
és una element clau.

re, 1. ud,.. g .i ;
un tetuç. es un e IIICI construñ a muntanya per tal que els excursionistes, els alpinistes i
altres persones que hi passen puguin fer-hi nit, aixoplugar-s'hi, etc.

(Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana)

o e fet, de refuqls sempre n'hi ha hagut a la

muntanya. Els primers refugis que va utilitzar

l'home eren coves o balmes, cavitats naturals

aprofitades per l'ésser humà per protegir-se de les
inclemències del temps, un lloc prou acollidor per
poder-s'hi instal-lar tot un grup i passar-hi l'hivern.

M'imagino aquella gent dormint ben juntets coberts
de pells, no gaire lluny del foc. La proximitat, la

unió com a grup els feia forts contra totes les
adversitats. Un de sol estava perdut.

Aquesta unió, és indubtable que la trobem quan
anem per la muntanya i pernoctem en un refugi. Hi

ha una màgia que ens embolcalla a tots, ens fa

còmplices d'una fortalesa que ens envaeix. Quan

Als refugis es crea un clima

especial de complicitat,
solidaritat i comprensió

ens fiquem dins del sac en unes lliteres on dorm

gent que no hem vist mai, sentim que som del

mateix grup i aquest sentiment de grup és el que
ens donarà la força demà per assolir els nostres

objectius i la continuarem sentint els dies que

segueixen a la ciutat i a la feina. I quan un l'ha

descobert, ja mai més l'abandona aquesta
necessitat, aquest gaudi, aquesta satisfacció que
t'inunda sense paraules i que et penetra per tots

els porus de la pell i et fa sentir part d'aquesta terra

que ens acull i que hem de preservar.

Per això, per a mi la paraula "refugi"
-malauradament desgastada per I'ús- té unes

connotacions universals ancestrals que estan molt

excurs íonisrne

En tot refugi de muntanya arreu d'Europa, l'activitat

del qual sigui la d'acollir els excursionistes,
alpinistes, escaladors ... hi ha unes normes escrites
i unes normes no escrites que tothom, o la majoria,
compleix. Són precisament aquestes normes no

escrites (de comportament), les que ajuden a crear

un clima especial que fa que les actituds de la gent
prenguin un caire de complicitat, de solidaritat, de

comprensió cap als altres ... la muntanya ens fa

més humans. De fet ja sabem que els refugis no

van ser construïts amb aquesta finalitat, sinó que
tots sabem quin és bàsicament el seu objectiu. A

Catalunya els primers refugis es van començar a

construir a causa de l'auge de l'excursionisme, cap
a finals del segle XIX, que va despertar la
necessitat d'aquestes instal·lacions, similars a les

existents a la zona deis Alps.

El primer refugi erigit va ser al Canigó, seguit del

d'Ulldeter, aquest darrer construït pel Club

Excursionista de Catalunya l'any 1909.

La Unió Excursionista de Catalunya compta amb

una xarxa de nou refugis, el primer dels quals fou

inaugurat l'any 1955 sota el Pedró dels Quatre

Batlles a 1.670 m, seguit pel de Caro "Pepito
Anguera" als Ports de Beseit. Aquestes
construccions situades de forma estratègica per tot

el territori muntanyenc, són les que permeten als

alpinistes en general gaudir amb plenitud d'aquest
gran patrimoni de tots. Tinguem-ne cura.

Salvador Padró
Vocal de Refugis de la

Unió Excursionista de Catalunya
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Entitats i publicacions
periòdiques del segle XXI

E,s temps que vivim són temps de canvis
dins el món associatiu -és que temps i canvi no

són sinònims?-. Dins les entitats excursionistes no

deixem de constatar-ho: hi ha un desplaçament
del soci cap a l'usuari i del club centre de relació

social cap al club centre oferidor de serveis. Això

comporta un distanciament cada cop més gran
entre els membres de les juntes directives i els
associats-usuaris que ignoren que, per raó del

voluntariat, ser soci o responsable d'una entitat és

la mateixa cosa. Aquesta fractura arriba al límit en

el moment en què l'usuari -ja sense consciència
de ser soc i- té unes expectatives respecte els

serveis que li han d'oferir que poden sobrepassar
tant el pressupost de l'entitat com la capacitat de

gestió dels responsables que sí tenen consciència

de ser voluntaris.

Com a reflex d'això, les publicacions periòdiques
de les entitats -Excursionisme en el cas de la
UEC- també viuen moments d'incertesa. D'una

banda el lector demana un nivell de qualitat -de

contingut, d'impressió ...

- que les nostres

publicacions no sempre poden assolir. De l'altra,
avui hi ha una competència amb una sèrie de

publicacions que pel seu caràcter professional
poden cobrir aquesta demanda.
No oblidem que com a publicacions d'entitats

sense afany de lucre les revistes de clubs
excursionistes tenen unes característiques que les

fan peculiars: no compten amb cap plantilla de

professionals i es nodreixen de les aportacions
també voluntàries dels socis. 'Aquestes
característiques que poden ser vistes com una

limitació i, per tant, com a factors negatius, poden
tenir una altra lectura: les revistes d'entitat

col-laboren en la cohesió del món excursionista

perquè neixen d'aquest mateix món, fan pròpies
les inquietuds d'aquest mateix món i no responen
a cap interès aliè. Si no ens ocupem nosaltres
mateixos de les nostres coses, qui ho farà?
Vivim temps de canvis. Canvis que no són ni bons

ni dolents en si mateixos, senzillament són i cal
tenir-los presents. De la viabilitat de les revistes

professionals s'encarregaran les lleis del mercat, i

Les revistes d'entitat
col-laboren en la cohesió
del món excursionista

perquè neixen d'aquest
mateix món, fan pròpies
les inquietuds d'aquest
mateix món i no responen
a cap interès aliè

val a dir que la seva desaparició seria una pèrdua
per al món excursionista.

De la viabilitat de les revistes d'entitat

s'encarregarà el corrent de col·laboracions dels
lectors -socis o no socis- que les manté vives i

de la predisposició dels autors a revisar els

continguts per tal d'adaptar-los de la millor
manera possible a l'interès general, lluny del
lluïment personal o de l'anècdota irrellevant. Els
membres del Consell de Redacció només hi som

per gestionar aquestes aportacions, buscar-ne

d'altres i fer els possibles per tal que el conjunt
resulti atractiu, desvetlli l'interès, col-labori en els

corrents d'opinió i s'adapti a la cultura
excursionista del segle XXI.

excursiorusrne 3
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Accés

Arribats al poble d'Oliana, continuem per la

carretera C-14 (antiga C-1313) en direcció

a la Seu d'Urgell fins al quilòmetre 149, uns

quants quilòmetres més enllà de la presa
de l'embassament d'Oliana. Deixem el

cotxe just abans d'una pronunciada corba

a la dreta davant d'un túnel en construcció,
en una generosa esplanada des d'on

veiem, a la nostra dreta, el pont d'Esquella
per on passava l'antiga carretera.

Aproximació

Travessem la carretera i caminem uns pocs
metres pel marge esquerre, fins a baixar

pel talús aillit d'un torrent sec. Remuntem

el torrent per sobre mateix dels blocs ero

sionats per l'aigua, fins a trobar una gran
fita que assenyala el punt on hem d'agafar
el corriol que s'enfila a la dreta amb forta

pujada entre matolls, fins al peu d'una torre

elèctrica ben visible. Continuem pujant per
una pineda i trobem una bifurcació.

Agafem el corriol de la dreta en direcció a la

paret dels Esplovins fins a gairebé tocar-la.

Llavors la voregem per la dreta en curta

baixada fins a una breu pujada que ens

deixa a l'inici de la via. Un cartell de fusta

ens informa de la ferrada i del material

necessari per a l'ascensió.

Pont penjat que dóna accés al segon tram de la ferrada

6 excurs ionisme
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ITINERARI EQUIPAT PER:
JOSEP VERGARA
VERENA MASIUS I
XAVI VIDAL

PERAMOLA (ALT URGELL)

1997 - 2004

o Cami d'accés
1 Inici d'Itinerari
2 Collet de l'esquirol
3 Escape
4 Pont
5 Cim agulla
6 Gran espero
7 Escape delicat
8 Cova Esparreguera

9 Gorga
10 escape
11 Cova Carbonera

12 Sortida normal
13 Sortida original :¡g
14 Bústia ::;;
15 FI d'itinerari 'S;
16 Retorn pel cami equipat Joan Nubiola �

�
Carni d'accés Itinerari ocult.• • ••••• • CI)

ltinerari____ �
Retorn e
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Primer tram

punt trobem el primer escapament de la

via. De fet, aquest era el punt de retorn

natural del primer tram.

Arribats aquí i a sobre mateix dels nostres

caps ja veiem l'espectacular pont penjat
que connecta l'agulla per la qual pujarem
tot seguit a l'esperó per on ascendeix el

segon tram de la ferrada. Pugem un res

salt a l'esquerra fins a una bifurcació. A

l'esquerra, un flanqueig fins a un altre coll

i una paret vertical no molt llarga ens por

ten al cim d'una agulla avançada sobre el

pantà d'Oliana, mentre que a la dreta un

altre flanqueig ens porta al pont penjat.

És recomanable ascendir l'agulla, tot i que

després haurem de tornar desfent la ferrada

fins a aquest punt. La vista a vol d'ocell de

l'embassament i la perspectiva del que ens

queda encara per recórrer ho justifiquen.

Una curta escalada de tres metres sense

assegurar, per limitar-ne l'accés, ens situa

a l'inici del cable de vida. Ascendim llavors

per una paret força vertical però ben equi
pada fins a un flanqueig a l'esquerra que

porta a prop d'una canal amb força vege

tació. Continuem pujant per un ressalt

molt dret fins a arribar a una llastra inclina

da equipada amb tres trams de cadenes

que exigeix força de braços i bona adhe

rència de peus. Un esglaó al final de

cadascun dels segments facilita el canvi

de les bagues d'ancoratge. Una mica

més amunt, arribem a una plataforma de

fusta que permet entrar de pie a la canal,
la qual remuntem per l'esquerra deixant a

la dreta uns espectaculars blocs encas

tats. Seguim pujant per la canal, ara terro

sa i més ajaguda, equipada amb traves

ses de fusta per a minimitzar l'erosió de la

pluja, fins al Collet de l'Esquirol. En aquest



Tercer tram

Segon tram

Un curt i penjat flanqueig ens deixa a l'inici
del pont. El pont és una autèntica obra

d'enginyeria, perfectament assegurat. La

progressió és més fàcil del que es podia
esperar, ara bé, si fa vent ja és una altra

cosa ... Arribats a l'altra banda ja no hi ha

treva. Comencem ascendint una paret
vertical, a voltes lleugerament desploma
da, per una inacabable successió d'es

glaons. Més amunt una terrassa suspesa

permet un curt respir abans de continuar

atacant l'esperó, ara més pel fil de l'aresta.

Finalment la inclinació remet, i els esglaons
donen pas a un tram de cadena cap a

l'esquerra que ens porta ja sense grans
dificultats fins a la fi del segon tram. Ara

som en una ampla feixa suspesa amb un

petit bosquet, on fins fa poc acabava la

ferrada. Des d'aquí podem abandonar, si

és necessari, peillarg camí que surt a l'es

querra i que ens retornaria a l'aparcament.

Ascendint el
Gran Esperó

del tercer tram

Comença aquí la tercera part, tant o més

llarga que les dues anteriors juntes, i

envoltada d'un ambient sublirn, únic,

irnpossible de trobar fins al moment a cap
altra ferrada a Catalunya. Un cartell prou

expressiu ens adverteix de la duresa d'a

quest darrer tram. Som al peu de l'anome

nat Gran Esperó, una passa llarga i ja
estarem de nou suspesos en el buit. La

pujada, completament vertical, és llarga i

mantinguda. Els esglaons són estrets,

excepte aquells des dels quals canviem

l'ancoratge. La via tendeix a anar cap a

l'esquerra fins a situar-se a la vertical del

punt més elevat de l'esperó, per on sortirn

a una petita cornisa on trobem un escapa

ment delicat a la dreta. Des d'aquí un llarg
i aeri flanqueig a l'esquerra amb lleugera

baixada al final, ens deixa al peu d'un dels

sectors més cornpromesos de la ferrada.

Pugem vers la Cova Esparreguera i per
sobre d'aquesta remuntem un llarg des

plom fins a un flanqueig a l'esquerra
també desplomat. En aquest punt el buit

entre les cames és quelcom difícil de des

criure. No ens hem recuperat encara d'a

questa sensació que un nou obstacle sor

geix al nostre davant: la Gorja. Amb un

pas atlètic i exposat aconseguirn passar

d'una paret a una altra per a continuar la

via novament per un esperó vertical però
no tan llarg com l'anterior. AI capdamunt hi

trobem novarnent un escapament delicat

a la dreta. Un altre flanqueig cap a l'esque
rra prop de la Cova Carbonera ens acosta

a la part final, on trobem la última sorpresa

de la via. Se'ns permet escollir entre una

sortida fàcil a l'esquerra o una de difícil a la

dreta. Ambdues porten a una terrassa

superior sota una baurna on hi trobem la

bústia on deixar constància de la nostra

gesta. La fàcil guanya la terrassa per una

paret rnés o menys vertical, mentre que la

difícil passa per un desplorn no tan dur

corn l'anterior a la Gorja. Un cop sota la

bauma la visió de l'embassament cinc

cents metres per sota nostre és extraordi

nària. Superem el sostre desplomat de la

baurna arnb un parell de passos atlètics,
després dels quals el pendent s'alleugereix
progressivament fins a arribar a la fi de l'i

tinerari. Un bosquet, a voltes visitat per les

cabres autòctones, ens acull abans d'em

prendre eillarg carní de retorn.

excursiorusrne 7
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El retorn el fem pel camí equipat Joan

Nubiola que baixa a la dreta de la via més
enllà de l'esperó per on hem estat pujant
durant tot el tercer tram. AI llarg del des

cens trobem força passos equipats i

igualment ben assegurats. A destacar-ne

una canal d'autèntic aspecte montserratí,
molt estreta, on les arrels i els arbres ens

seran de gran utilitat. Més avall, el camí

retroba la ferrada al final del segon tram,
des d'on es flanqueja cap a l'esquerra
vers el torrent que mena directament a

l'aparcament, tot passant per la base d'u
nes grans parets corprenedores. Des d'a

questa baixada podem observar el llarg
recorregut de la ferrada des de l'agulla del

final del primer tram, el pont penjat i els
dos darrers trams.

Descens

El Gran Esperó



Un magnífic llibre amb
edició de luxe, en 400
imatges del passat i del

present de �a nostra entitat

Per adquirir eillibre
pregunta a la secretaria
de la teva entitat UI:C



Ferrades sí,
però de qualitat!

Antonio García Picazo
Escalador

n el nostre entorn muntanyenc, l'ascensió de

vies ferrades és tan recent que gairebé no hi ha

hagut temps encara perquè els diccionaris moderns

de muntanya la incorporin, tot i que el seu origen és

més antic que la pròpia escalada en sí. Després de

la realització de la primera ferrada al nostre país, els

esdeveniments s'han succeït més ràpidament que la

seva pròpia assimilació, la qual cosa ha originat un

cert deteriorament en el concepte real d'allò que és

o que vol ser una ferrada.

Quan vaig visitar per primera vegada el cim de la

paret de Santa Cecília, la bellesa del paisatge em va

deixar fortament impressionat. Algunes de les

incomparables formacions rocalloses de la serra les

tenia ai davant mateix, a l'alçada dels ulls i en un lloc

al qual només s'hi podia accedir escalant. El capti
vament fou tan gran que quasi de forma instantània

em va venir al cap la idea que d'aquell escenari

n'havia de gaudir més vegades. D'alguna manera

havia de buscar un corriol, una manera perquè
caminant sense problemes pogués arribar directa

ment al cim. Era l'any 1985.

10 excurs Ionisrne
327

Els anys anaven passant, i la idea d'aquell corriol no

me la treia del cap, i tot per culpa que allà dalt existia

un lloc amb un paisatge extraordinari, gens corrent, a

mig camí entre l'eteri i quelcom místic, meravellós i

incommensurable, i tot rodejat d'abismes per arreu.

Aquell caminoi que portés al cim de la paret de Santa

Cecília havia de ser fascinant i amb un risc de perill
baix i controlat. Val a dir que en algun dels meus pri
mers llibres ja vaig comentar que, algun dia no molt

llunyà, una ferrada recorreria la retallada serra. Tot i

havent deixat constància escrita d'això, curiosament

ningú es va anticipar a la idea. L'any 1990, quan amb

en Josep Vila obríem "Las nubes de Humboldt" al

vessant est del Serrat de Sant Jeroni, en arribar a l'i

nici de la via em vaig quedar glaçat en contemplar un

impressionant pont natural de roca que sorgia al cos

tat mateix, suspès en el buit. Aquest pont fou com

una aparició divina que m'assenyalava el camí que

havia de seguir per arribar al cim de la paret de Santa

Cecília, aquella que em tenia el cor robat. Estava con

vençut que qualsevol que visités aquell indret roman

dria igualment absort front aquell cim, punt culminant

d'un retaule paisatgístic sublim.



Un parell d'anys més tard, vaig patir escalant una

tendinitis crònica en un dit. La lesió anava per llarg, i

quan ja portava més de dos mesos sense poder
escalar, vaig començar a donar voltes pel Serrat de

Sant Jeroni. Si no podia escalar, almenys caminava.

Fou llavors quan definitivament vaig començar la
construcció de la ferrada Teresina. Recordo que,
durant l'equipament, el més complicat de tot era

cercar el recorregut més evident, bonic i entretingut.
Ja que vaig suposar que amb tot allò la controvèrsia

estaria assegurada, vaig començar la ferrada mig en

secret amb l'ajuda d'algun company. D'aquella
manera m'evitaria molèsties i disgustos per part de

puristes i algun que altre envejós.

Un cop acabat aquell projecte, dotze anys més tard

de la seva inauguració, la ferrada Teresina s'ha con

vertit en un dels cinc itineraris més visitats de

Montserrat, tal i com ho confirma el registre de sig
natures. Fins a data d'avui, la ferrada ha patit quatre
atemptats en els quals s'han emportat dues

instal·lacions de seguretat, s'han tallat un parell d'es

glaons, han desaparegut seixanta metres de cable, i

uns vint metres de cadena; actes que, tot i no haver

me estranyat, sí que m'han causat pena i disgust.
Ara bé, el que no esperava és que, posteriorment a

la ferrada Teresina, sorgirien un seguit d'equipaments
en altres llocs del nostre país, els quals, equipant
amb vint metres de cadena una canal herbosa, o

amb deu esglaons un salt d'aigua, rebrien igualment
el qualificatiu de ferrades. Això és un insult per a les

ferrades dolomítiques! Per no parlar d'un altre equi
pament que puja, baixa, passa un pont, torna enre

re ... Tot plegat està més a prop de semblar-se a un

parc temàtic o a una lliçó de botànica aplicada.
M'entristeix que a això també se l'anomeni ferrada.

No vull que se m'interpreti malament: no estic en

contra de tot això, però que no ens enganyin, que no

les anomenin ferrades, que els posin un altre nom. A

Itàlia en diuen sentiero attrezzati.

La meva errada, en acabar la Teresina, fou la de no

advertir que si algú volia fer una nova ferrada l'havia

de fer de qualitat, com la Regina d'Oliana, tota una

obra de dedicació i una lliçó de savoir fair i sempre
amb un comportament respectuós. Des de la direc
ció d'aquesta revista se m'ha demanat que expres
sés la meva opinió sobre les ferrades. Si hi estava en

contra o a favor ... Com no hi estaré a favor! I és clar,
que sí! Però si us plau, menys ferrades ridícules i

més qualitat. I, almenys, que les que avui ostenten el

nom de ferrades sense ser-ho, siguin rebatejades
amb un altre qualificatiu.

Una ferrada és quelcom molt seriós, molt més seriós

del que ens podem arribar a imaginar. Per a mi és

una de les millors activitats que podem fer per a

mantenir-nos en forma. L'opinió definitiva sobre les

ferrades l'hauria de donar un alpinista que hagi
escalat durant totes les etapes de la seva vida, que

hagi format una família, que tingui fills als qui proveir
un futur ... ell és qui veritablement té la paraula, i no

el jovent impacient, que encara té tant camí per

recórrer, i que abans d'acabar el curs ja va donant lli

çons d'ètica i moralitat.

D'altra banda. aquells qui les menyspreen i les vol

drien prohibir exageren. Em sembla una falta de res

pecte i una gran dosi d'egoisme per part seva. Un

escalador extrem, un purista de la muntanya té tot el

dret de criticar i expressar el seu desacord amb les

ferrades, però d'aquí a prohibir-les ... A mi també hi

ha moltes coses del món de les muntanyes que no

m'agraden: les vies obertes per dalt no m'agraden,
i en un altre ordre de coses, tampoc em convenç la

introducció de cabres a Montserrat perquè després
se les mati a trets. Ara bé, si es prohibeixen les

coses però seguim sent igual de mal educats no

arribarem enlloc. El país que ensenya i educa bé els

seus ciutadans no té necessitat de prohibicions. En

aquesta vida hi ha molts mals infinitament majors
que els d'una simple ferrada. Criticar-les i despresti
giar-les és una manca de respecte pròpia dels radi

cals, de persones d'ideals fixos, malaltisses i d'una

gran baixesa cultural .•

Traducció i fotografies d'Eduard Soler

Superació de la Cascada Federica a la ferrada Urquiza-Olmo



Text de Lluís Catasús
Fotografies de Pasqual Garriga

Adorra disposa d'una xarxa de 27 refu

gis de muntanya. La gran majoria és pro

pietat del Govern d'Andorra i depèn del

Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. Del

total, 25 són lliures i estan oberts tot l'any,
exceptuant-ne la part destinada al pastor.
En general es troben en bones condicions,
encara que el manteniment es realitza úni

cament durant els mesos d'estiu. Els únics

refugis guardats que admeten reserves i

ofereixen serveis diferents a l'excursionista

són el de Comapedrosa i el de Cortals de
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Sispony. Tots els refugis són assequibles
per camins ben marcats, i alguns dels sen

ders de gran recorregut (GR-7, GR-11 i

GRP) que travessen Andorra passen per

aquests refugis.

En aquest recull tan sols es descriuen els

15 refugis que es troben al camí del GRP

d'Andorra. Aquest circuit de "gran reco

rregut" fou creat a iniciativa de la

Federació Andorrana de Muntanyisme i

del Departament de Medi Ambient i trans-
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corre al llarg de 100 km des del poble de

Juberri fins al de Sispony. El traçat com

plet es pot fer en set etapes d'una llarga
da aproximada cadascuna de 14 km,

però el gran nombre de refugis que es tro

ben en el seu recorregut permet fer nom

broses variacions. Tot el circuit del GRP

es troba marcat amb senyals de color

groc i vermell. En els trams en què el GRP

coincideix amb els GR-7 i el GR-11 té

prioritat la senyalització de bandes blanca

i vermella pròpia del GR.



Refugi Roca de Pimes

Altitud: 2.160 m.

Pobles més propers: Juberri i Sant Julià de Lòria.

Refugis més propers: Prat Primer i Claror.
Situació: Comú de Sant Julià de Lòria. Entre el solà d'Arcavell i la sola

na de Caborreu.

Accessos: Amb cotxe des de Sant Julià de Lòria i Juberri fins al Camp
de Neu de la Rabassa. A peu, cal agafar el GRP fins al refugi (30
min) o des de Juberri, punt d'inici del GRP (2 h).

Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. 10 places. Lliteres. Llar de

foc. Aigua a 400 m a la font de la Trenca.
Ascensions: Fontpedrós (2.241 m), pic Negre (2.642 m), pic Negre

d'Urgell (2.693 m).

Refugi de Claror

Altitud: 2.280 m.

Pobles més propers: Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Refugis més propers: Prat Primer i Perafita.
Situació: Comú d'Andorra la Vella. A la vall de Claror, entre la collada

de Prat Primer, el Pic de Perafita i l'estany de la Nou. A l'esquerra
orogràfica del riu de Claror.

Accessos: Amb cotxe fins a Escaldes i l'encreuament de la Plana

(borda Sabaté). Des d'aquí a peu pel GR-7 fins al pont
d'Entremesaigües; després cal seguir el riu de Perafita pel GR-
11.10 i, finalment, s'ha de girar cap a la dreta pel GRP (3 h).

Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. 20 places. Lliteres. Llar

de foc. Llenya als voltants.

Ascensions: Pic Negre (2.642 m), pic Negre d'Urgell (2.693 m),
Monturull (2.761 m), pic de Perafita (2.752 m).

Refugi de Perafita

Altitud: 2.200 m.

Pobles més propers: Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Refugis més propers: Claror, Prat Primer, Estanys de la Pera (FEEC),
Fontverd i Riu dels Orris.

Situació: A la dreta orogràfica del riu de Perafita, al costat de l'antiga
cabana.

Accessos: Amb cotxe fins a Escaldes i l'encreuament de la Plana

(borda Sabaté). Des d'aquí a peu pel GR-7 fins al pont
d'Entremesaigües; després cal seguir el riu de Perafita pel
GR-11.10 (2 h 30 min).

Característiques: Inaugurat el 1981. Lliure. De 6 a 10 places.
Lliteres. Llar de foc. Aigua a prop.

Ascensions: Pic Negre (2.642 m), pic Negre d'Urgell (2.693 m),
Monturull (2.761 m), pic de Perafita (2.752 m).

Refugi Riu dels Orris

Altitud: 2.230 m.

Pobles més propers: Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Refugis més propers: L'Ilia, Fontverd i Perafita.
Situació: Comú d'Escales-Engordany. Vora del pla de I'lngla, a la

dreta del riu Madriu.
Accessos: Amb cotxe fins a Engolasters. A peu pel coll Jovell,

Ràmio, refugi de Fontverd i el pla de I'lngia (3h 30 min).
Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. De 6 a 10 places.

Lliteres. Llar de foc. Aigua al costat.

Ascensions: Pic deis Estanyons (2.834 m), pic de Coma Extremera

(2.808 m), pic de Setut (2.867 m), Tossa Plana de Lles (2.916 m).

Refugi de 1IIIIa

Altitud: 2.480 m.

Poble més proper: Escaldes-Engordany.
Refugis més propers: Riu dels Orris i Montmalús.
Situació: Comú d'Encamp. Just a sota de l'estany de l'Ilia, a

Gargantillar.
Accessos: Amb cotxe fins a Engolasters. Des d'aquí a peu pel coll

Jovell i seguint la vall del riu Madriu (4h 30 min).
Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. 60 places. Lliteres. Llar

de foc. Aigua al costat.

Ascensions: Pic deis Pessons (2.864 m), pic de Ríbuls (2.827 m),
pic dels Llops (2.843 m).

Refugi del Pla de les Pedres

Altitud: 2.150 m.

Pobles més propers: Pas de la Casa i Soldeu.

Refugis més propers: Riba Escorjada, i Cabana de la Portella.

Situació: A la dreta de la carretera general-2 direcció al Pas de la

Casa, vora de les bordes d'Envalira.
Accessos: Amb cotxe fins a les bordes d'Envalira. A peu (20 min)

seguint el camí marcat.

Característiques: Inaugurat e11991. Lliure. 5 places. A vegades
durant l'estiu és ocupat per pastors. Aigua al costat.
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Refugi Cabana de Sisearó

Altitud: 2.145 m.

Pobles més propers: Soldeu i el Tarter.

Refugis més propers: Cabana de la Portella, Cabana Sorda i Juclar.

Situació: Comú de Canillo. Prop de les basses de Siscará.
Accessos: Amb cotxe fins al fons de la vall d'incies. A peu des d'aquí

fins al refugi (45 min).
Característiques: Inaugurat e11981. Lliure'. 10 places. Lliteres. Llar

de foc. Aigua al costat.

Ascensions: Pic de Siscará (2.637 m), Tossa de Juclar (2.699 m),
Tossa del Cap de Siscará (2.818 m), pic de la Cabaneta (2.818 m).

Refugi de Cabana Sorda

Altitud: 2.295 m.

Pobles més propers: Ransal, el Tarter i Soldeu.

Refugis més propers: Cabana de Siscará i Cabana de Cáms de Jan.

Situació: Comú de Canillo. AI costat de l'estany de Cabana Sorda.
Accessos: Amb cotxe fins a les Bordes d'incies (km 1,5). A peu

seguint el camí que surt prop del pont del Llarg a l'alçada del

barranc de Fenefou, on hi ha un cartell indicatiu de l'itinerari (2 h).
Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. 20 places. Lliteres. Llar

de foc. Aigua al costat.

Ascensions: Pic de la Coma de Varilles (2.758 m), pic d'Anrodat

(2.729 m), pic de Fontargent (2.619).
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Refugi Cabana de Cóms de Jan

Altitud: 2.215 m.

Pobles més propers: Ransal i el Tarter.

Refugi més proper: Cabana Sorda.

Situació: Comú de Canillo. AI fons de la coma de Ransal.

Accessos: Amb cotxe fins al fons de la coma de Ransal. A peu de la
coma de Ransal pujant a mà dreta fins a la cabana (1 h 30 min).

Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. 10 places. Llar de foc.

Aigua a prop.
Ascensions: Pic de l'estany Mort (2.746 m), pic del Mil Menut (2.779

m), Pala de Jan (2.774 m), pic de Ransal (2.732 m), pic de la

Serrera (2.912 m) pic de la Cabaneta (2.862 m).

Refugi Borda de Sorteny

Altitud: 1.965 m.

Poble més proper: El Serrat.

Refugis més propers: Rialp i Coma Obaga.
Situació: Comú d'Ordino. A la dreta orogràfica del riu de Sorteny,

just a sobre de la pleta.
Accessos: Amb cotxe pel Serrat fins a la cruïlla amb la carretera de la

Rabassa i d'aquí fins al pla de Sorteny. A peu des del final de la

carretera fins al refugi (10 min).
Característiques: Propietat del Comú d'Ordino (00 376 837 939).

Inaugurat e11980. Lliure. 25 places. Lliteres. Llar de foc.

Barbacoa. Aigua al costat.

Ascensions: Pic de la Serrera (2.912 m), pic de l'Estanyá (2.915 m),
pic de la Cabaneta (2.862 m).



Refugi de rAngonelia
Altitud: 2.235 m.

Pobles més propers: L1orts, Arans i el Serrat.

Refugis més propers: Les Fonts i Coma Obaga.
Situació: Comú d'Ordino. A la vall del riu de l'Angonella, prop de la

bassa del Racó.
Accessos: Amb cotxe fins a L1orts. A peu pel camí de l'Angonelia

(GRP) fins al refugi (2h 30 min).
Característiques: Inaugurat e11989. Lliure. 6 places. Lliteres. Llar de

foc. Aigua al riu.

Ascensions: Pic d'Arcalís (2.776 m), pic de Cataperdís (2.806 m), pic
de les Fonts (2.749 m), pic del Pla de l'estany (2.859 m).

Refugi de les Fonts

Altitud: 2.195 m.

Poble més proper: Arinsal.

Refugis més propers: Pla de l'Estany, I'Angonelia i Comapedrosa.
Situació: Comú de la Massana. Sota el pic de les Fonts. Aquest

refugi queda lleugerament separat del traçat del GRP d'Andorra.
Accessos: Amb cotxe fins a Arlnsal. A peu pel camí de les bordes de

Percanela, del Torner i deis Prats Nous (2 h).
Característiques: Inaugurat e11981. Lliure. De 6 a 10 places.

Lliteres. Llar de foc. Aigua al costat.

Ascensions: Pic del Pla de l'Estany (2.859 m), pic de les Fonts

(2.749 m), pic de la Burna (2.658 m).

Refugi del Pla de l'êstany
Altitud: 2.050 m.

Poble més proper: Arinsal.

Refugis més propers: Les Fonts, Comapedrosa i Baiau (FEEC).
Situació: Comú de la Massana. AI Pla de l'Estany vora de l'estret del

Pla de l'Estany. Aquest refugi queda lleugerament separat del

traçat del GRP d'Andorra.

Accessos: Amb cotxe fins a Arinsal. A peu cal seguir el GR-11 per

després desviar-se pel camí de la Coruvilla (GR-11.8) fins a

arribar al Pla de l'Estany (2 h).
Característiques: Inaugurat el 1981. Lliure. De 6 a 10 places.

Lliteres. Llar de foc. Aigua al riu a 50 metres.

Ascensions: Pic del Pla de l'Estany (2.859 m), pic de les Fonts

(2.749 m), pic de Racofred (2.837 m), pic de Medacorba

(2.913 m), Roca Entravessada (2.927 m), pic de Baiau (2.886
m), pic de Comapedrosa (2.939 m).

Refugi de Comapedrosa
Altitud: 2.265 m.

Poble més proper: Arinsal.

Refugis més propers: Les Fonts, Pla de l'Estany i Baiau (FEEC).
Situació: Comú de la Massana. AI costat de l'estany de les Truites.
Accessos: Amb cotxe fins a l'aparcament de les pistes d'esquí

d'Arinsa!. A peu seguint el GR-11 pel camí de l'estany de les

Truites (2 h).
Característiques: Propietat del Comú de la Massana. Refugi de dues

plantes inaugurat e11992. Guardat des de 1'1 de juny fins al 30

d'octubre. 60 places. Servei de bar, menjars, dutxes. Disposa
d'una part lliure de 10 places oberta la resta de l'any.
Telèfon 00 376 327 955.

Ascensions: Pic de Baiau (2.886 m), pic de Comapedrosa (2.939 m),
Agulla de Baiau (2.863), pic de Sanfonts (2.894 m), pic del Port

Vell (2.655 m).

Natur Refugi Cortals de Sispony
Altitud: 1.660 m.

Pobles més propers: Sispony i la Massana.

Situació: Comú de la Massana. Situat a la vall de Montaner, a l'oest

de Sispony.
Accessos: Accés per Sispony.
Característiques: Privat. Refugi guardat de 60 places.

Telèfon 00 376 836 363 a 00 376 738 073,
fax 00 376 836 500 a 00 376 837 464.

Ascensions: Pic d'Enclar (2.383 m), pic de Carroi (2.335 m), Bony
de la Pica (2.402 m), Cap del Cubil (2.356 m).
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Passat, present i futur
de la Secció d'Iniciació a la Muntanya

de la UBe de Mataro
Text de Ramon Boter de Palau

Fotografies de iJordi Torner

La Secció Iniciació a la Muntanya (SIM) de la UEC de Mataró) després de quinze anys
d'inactivitat, reprèn les activitats de muntanya. La rifundació de la SIM cifronta amb

molta il'lusió aquesta nova etapa amb un nou equip de monitors compromesos a engrescar
els infants a fer muntanya) sense oblidar les activitats de lleure.

La UEe de Mataró, fundada l'any 1935,
sempre ha fomentat les activitats de muntanya
entre els infants i els joves. Des de la seva fundació

l' entitat era atractiva per a molts joves mataronins

que, procedents del món de l' escoltisme, els agra
dava la muntanya i la natura. Els primers infants

que participaren a les excursions, campaments i

d'altres activitats socials de la UEC ho van fer de

la mà dels seus pares, socis de l' entitat.

El gener de 1968 es fundà la secció Infantil, poste
riorment anomenada Secció d'Iniciació a la

Muntanya. La secció es creà per iniciativa de la junta
directiva, aleshores presidida per Josep Beltran, la
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qual -conscient dels valors humans i formatius de

l'excursionisme- considerà molt important fomen

tar la pràctica del muntanyisme. Fou en aquest con

text que Josep Beltran engrescà el Toni Aris i l'Anna

M. Coll, tots dos vinculats al moviment escolta, a

posar en marxa la secció. D'aquella primera època
destaquen les excursions pels voltants de Mataró, els

carnpaments d'estiu i, sobretot, els cursets d'expres
sió, en els quals es donaven nocions de mim, dansa,
expressió corporal i, generalment, finalitzaven amb

un festival en què es representaven petites obres de

teatre i representació de gags. Durant aquells pri
mers anys es formaren diversos grups de nens amb

edats compreses entre els 7 i els 14 anys.



Excursió del grup
dels mitjans a Can

Flaquer, anys setanta

Per a la consolidació de la secció Infantil també
va ser crucialla inclusió d'activitats per als infants
en el Campament Punsola, en honor al poeta
mataroní Josep Punsola i, posteriorment, l'any
1967 la creació del Campament Infantil de Sant

Bernat. Aquest campament se celebrava a les
rodalies de Can Flaquer, masia del veïnat de Mata
a Mataró. Entre els actes més destacats d'aquestes
primeres edicions del Campament Infantil de
Sant Bernat es feien les vetllades nocturnes amb
el tradicional foc de camp, en què els campistes
s'asseien a la vora del foc formant una rotllana per
cantar i explicar contes als infants. L'endemà, de

bon matí, es feia una xocolatada, en la qual pares i

monitors repartien ensaïmades per als nens. A
continuació s'acostumava a celebrar una missa de

campanya i un concert de cant coral, que molts

anys anà a càrrec de la coral infantil "La Trepa"
dirigida pel mestre Elisard Sala. Alliarg de la jor
nada també es muntaven diversos jocs (gimcanes,
estirar la corda, curses de sac, etc.) per als infants i,
finalment, es feia una immensa rotllana per ento

nar el tradicional "Cant dels Adéus".

Pels volts de l'any 1970 les activitats de la secció

van decaure per manca de monitors .. Però a mit

jans anys setanta, de la mà de Joan Graupera, la

secció revifa amb força arran de la incorporació
de nous monitors. En aquell context alguns asso

ciats de l'entitat s'apuntaren al Curs de Monitors

de Jovent promogut per les entitats excursionistes

del Maresme afiliades a la Federació Catalana de

Muntanya. D'aquesta època i dels anys vuitanta

van ser motors de la secció en Jaume Bruguera, la

Carme Vergés, en Jordi Torner, la Rosa Gili i

l'AdolfLuna, entre d'altres. Durant els anys vui

tanta en el grup dels grans exerciren el seu moni

toratge socis amb fills a la secció amb una trajec
tòria en l'escalada i l'alpinisme consolidada.Joan
Boquet, Fèlix Benaiges i Joan Querol correspo
nen a aquesta fornada de monitors que feien de

pont entre la secció Infantil i les seccions d'Esquí,
la SAME a la SIRE.

A primeries dels anys vuitanta es consolidaren els

tres grups d'infants: el petits (6 a 8 anys), coneguts
pels Isards, els mitjans (9 a 11 anys), coneguts com

els Falcons i, finalmet els grans (12 a 14 anys),

coneguts pels Sherpes. D'aquests anys són molt

recordats els festivals de carnaval, les castanyades,
les reunions dels dissabtes a la tarda i, sobretot, les
excursions col-lectives de petits, mitjans i grans en

autocar per diverses contrades del país. La secció
aleshores es va veure també molt reforçada per
diversos pares que sumaren forces amb l'equip de

monitors. Els pares Galzeran, Urgeles, Benítez,
Oller, etc vingueren a enfortir tots els grups de la
secció. A final dels anys vuitanta la secció perdé
pistonada per manca de nous monitors i, proba
blement, per una major oferta en els grups d'es

plai per a infants a tot Mataró. La SIM deixà de

funcionar l'any 1990.

Tradicionalment les seccions dedicades als

infants i als joves són, en l'àmbit de les entitats

excursionistes, la pedrera de nous muntanyencs

que fan créixer la base social de l' entitat i són,
en definitiva, la garantia del relleu generacional.
És per aquest motiu que la junta directiva de la

UEC de Mataró, conscient d'aquestes
necessitats i de la demanda del lleure a

muntanya entre infants i joves en la societat

actual, encarrega a una comissió que formi una

nova Secció d'Iniciació a la Muntanya (SIM)
dins l'entitat. Aquest equip de treball, al llarg
d'uns quants mesos, manté una sèrie de

converses amb les altres dues SIM consolidades

a la UEC, que són Gràcia i Barcelona, i amb

diversos grups d'esplai i d'escoltes de Mataró.

D'aquests contactes la comissió arriba a la conclu

sió que els valors tradicionals que s'han afavorit des

de l' excursionisme no han prescrit, ans al contrari

es creu que poden ser l'antídot a molts valors, dia

metralment oposats, que prevalen a la societat

actual. És per això que els aspectes que es volen

potenciar des de la SIM de cara al futur són:

1. Desvetllar l'interès i el gust per la pràctica de
diferents esports de muntanya (senderisme,
orientació, esquí, espeleologia, escalada, etc.)
per tal que, posteriorment, els joves puguin
especialitzar-se a través de cursos específics de

l'entitat a de les federacions.
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2. Formar infants i joves perquè siguin autò
noms en l'activitat muntanyenca, sobretot en

la prevenció i la seguretat a la muntanya.
3. Fomentar entre els joves la responsabilitat

pròpia i l'esperit crític.
4. Promoure el treball en equip i la convivència.
5. Potenciar els valors de l'amistat, la humilitat,

el respecte i la solidaritat.
6. Potenciar jocs en grup.
7. Desenvolupar actituds de respecte i conserva

ció envers el material propi i aliè, equipa
ments comunitaris i l'entorn.

8. Potenciar actituds de servei i desenvolupar el

comprornis social.
9. Desvetllar l'interès i el respecte per l'entorn

natural i pel territori.
10. Educar en el coneixement i l'estima per la

nostra cultura i el respecte envers les altres.
11. Transmetre l'excursionisme i el gust per la

muntanya com una activitat de lleure personal.
El grup dels
Falcons i els

Sherpes pels
voltants del refugi

Lluís Estasén, al
peu del

Pedraforca, els

anys vuitanta

La comissió aprofitant també l'experiència pròpia
de l'entitat i, a partir de les converses amb altres

agrupacions, arriba a la conclusió que un dels

problemes endèmics és trobar monitors de lleure
i coneixedors de la muntanya. És per això que des
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de la comissió es formulen una sèrie d'incentius
per afavorir la tasca d'aquest monitors de caràcter
voluntari.
1. Exempció en el pagament de la quota de la

DEC de Mataró.
2. Pagament de la llicència federativa anual de la

FEEC.
3. Pagament d'una part o del total de la forma

ció necessària per a l'obtenció del títol de
monitor o director d'activitats de lleure infan
til i juvenil.

4. Assumir el cost de les seves despeses de des

plaçament, alimentació i pernoctació en les
activitats que ho requereixin.

5. Facilitar vals de descompte per a material de

muntanya amb el suport d'establiments
comercials del sector.

A la DEC de Mataró estem molt engrescats amb
el projecte de la SIM i, a més a més, ens agrada
ria molt que el renaixement de la nostra SIM fos

compartit per d'altres entitats, seguint el mateix
carni que la DEC de Barcelona i Gràcia, amb sec

cions d'infants i joves consolidades. l tot plegat,
perquè la DEC bé es mereix nova sang, noves

idees i noves il·lusions.



La Secció d'Iniciació a la Muntanya retorna

a la VEe de Mataró a partir de la tardor de 2005

,La Secció d'Iniciació a la Muntanya (SIM) de
la VEC de Mataró reprèn la seva activitat la
tardor de 2005 per a formar infants d'entre 6 i
12 anys en la pràctica de l'excursionisme. La
SIM s'estructurarà en tres grups d'edat: 6-8 anys,
8-10 anys i 10-12 anys, per tal d'adequar les
activitats a les capacitats fisiques i tècniques dels
infants i als objectius pedagògics adaptats al
moment del desenvolupament.
La correcta gestió d'aquesta tasca educativa la
durà a terme un equip de monitors voluntaris
format per joves d'entre 20 i 30 anys amb
coneixements i experiència en el món de
l'educació en ellleure, en l'excursionisme i en

diverses pràctiques esportives que es

desenvolupen a la muntanya. La SIM es reunirà
amb la mainada un cop per setmana i cada 3 o

4 setmanes organitzarà una excursió.

El motor de l'engranatge que farà realitat

aquesta nova secció és una comissió, integrada
per Ruth Lladó, Ramon Boter de Palau i la

sotasignada que, des de finals de 2004, treballem
en el projecte i tenim la voluntat de fer-lo
extensible a tothom que hi estigui interessat el

dia 22 de setembre vinent, a les 21 h a l'estatge
social de la VEC de Mataró, carrer Nou, 29, en

una sessió informativa oberta a tothom per
presentar les bases de la SIM i l'equip de
monitors.

Us animeu a fer SIM?
Montse Rey

Vocal de la SIM
UEC de Mataró

Campament infantil de la UEC, anys setanta. (Jordi Torner)

cuadernos de andarines
prácticos para los excursionistas

Clima y meteorología de las montañas

GPS, mapas, coordenadas y ordenador

Fundamentos y manejo de GPS

Cómo cuidar tus pies
Iniciación a la Orientación

El arte de preparar excursiones

Primeros Auxilios

Gredos cara norte (la cuenca alta del Tormes)

de venta en Barcelona en la librería Altaïr (Gran Via, 616)
·_-�----ï

Y también los podéis adquirir a través de

www.andarines.com/cuadernos

y para acercar a los niños a la naturaleza

Plantas, flores y colores

15 dibujos para colorear

Información

util,
a precio

económico

15 dibujos
Para colorear

origirIalesda
Luis de Vlc.""te Montoya

t� Lule Galela luranz



 



 



Ç2uè tal� Ahir a la nit vam arribar a lea JespréS Je rorça hores Je vial# en autocar Jes

Je pisco. Va ser al.lucinant sortir Je l'autocar i trobar-nos al bell m� J'una avi�uJa

atapelJa Je tricicles Jels colors més JiversoS que en rer marxa enrere reien sonar la

IambaJa! Aquest matí ens hem arribat a liuacachina en taxi tot intentant rell,atejar el

preu -aqul al Perú hi ha pocs cotAes privats i moltíssims taAiS que la ll,ent utilitza per

Jesplaçar-Se habitualment. liuacachina és un oasi almill, J'un Jesert molt proper a lea

envoltat Je JuneS blanquinoSes. Ç'asSembla a una estaci6 J'esqul, on els joves hi

practiquen snoViboarJ sobre sorra. És Jiume�e i es respira un ambient ramiliar Je ll,ent

Jel propi pals. On moment especial Jel Jia ha estat observar la posta Je sol Jes Je la

cresta J'una Juna, quan el rreJ es ra viu i les ramilies que han anat a passar-hi el Jia

JesapareÍAen r�piJament.

En ri, una abraçaJa!
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Convulsió
a la terra de l'inca

Ester Castellano
Periodista

e nord a sud i d'est a oest, els bloquejos,
aturades aborals, vagues de fam, ocupació d'univer

sitats i d'empreses, revoltes i mobilitzacions de treba

lladors i estudiants protagonitzen el dia a dia a moltes

àrees del Perú davant la impotència de l'administració

!'-- �__�d=e_·�·C�O=0 de Harvard" Alejandro Toledo, anomenat

així pel contrast entre els seus orígens i la seva forma

ció acadèmica.

Aquesta profunda crisi política i institucional no ve de

nou al país andí, avesat a viure molts anys a l'ombra

del president Alberto Fujimori que va emparar la

corrupció i va actuar permanentment de forma anti

democràtica. Aquest va ser, probablement, el període
més turbulent des que el Partido Independiente
Cambio 90 va assumir el poder del país en un

moment de forta davallada econòmica, quan el

govern d'Alan García estava a punt de perdre la lluita

antisubversiva. Fujimori va promoure canvis radicas

en matèria econòmica, política i social -que van cul

minar amb la intervenció dels Poders Legislatiu,
Judicial, Ministeri Públic, Tribunal Constitucional i

altres institucions de I' Estat- amb el que es coneixeria

com a 1"'Autogolpe" de 1992, considerat posterior
ment una greu violació dels drets humans. D'altra

banda, però, el fujimorisme va iniciar una nova estra

tègia de "pacificació nacional" que va aconseguir la

captura d'Abimael Guzmán Reynoso -líder de
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Sendero Luminoso- encara empresonat. Tot i que els

atacs terroristes han minvat, segons el govern encara

queden uns 450 rebels a la selva central i sud del

Perú. La violència del grup terrorista maoista va

començar l'any 1980 i va deixar darrere seu 30.000

morts durant les dècades dels 80 i 90.

Alguns sectors de la societat peruana atribueixen la

inestabilitat actual a la gestió d'Alejandro Toledo, molt

qüestionada darrerament per l'aparició de casos de

corrupció que afecten directament la família presiden
cial. Toledo, però, es manté ferm amb les seves tesis

sobre el Tractat de Lliure Comerç signat amb els

Estats Units i són molts els que l'acusen de continuar

en la línia neoliberal de Fujimori: ha privatitzat el gas,

es pretén eradicar forçosament la fulla de coca, la

seguretat social continua a mans privades, persisteix
la precarietat laboral, el deute extern ofega els pres

supostos per a l'educació i la salut. ..

Les protestes ciutadanes -que l'any 2003 van obligar a

declarar l'estat d'emergència i a suspendre les garanties
constitucionals- són la cara del fracàs social i econòmic

d'un país. La creu és el fet que un creixent nombre de

peruans acceptaria un procés involutiu cap a règims
autoritaris si això garantís una millora en les seves degra
dades condicions de vida. Mentrestant, Toledo intenta

evitar el naufragi de la dèbil democràcia peruana.



Valentí Almirall
perJaume de Ramon i Vidal

'any 2004 que ha finit, ha estat el del centenari de
la mort del pare del catalanisme polític, en Valentí
Almirall i Llozer. D'entrada, sembla que com a

excursionistes no ens pertoca parlar-ne, ja que la nostra

tasca en el camp de l' esport i la cultura -i explícitament
els nostres estatuts- deixen de banda les qüestions
ideològiques i les creences, a l'igual que la majoria
d'entitats muntanyenques, com és lògic.

Però, nosaltres no som un país normal, no tenim estat

propi i ens ha costat molt de mantenir i en alguns casos

recuperar la nostra cultura, llengua i identitat nacional.
Des de sempre la defensa d'aquests temes ha esdevingut
una qüestió de supervivència i a la vegada una

reivindicació de tota la societat, de tal manera que
aquests conceptes no els podem situar en el camp
estricte de la política sinó que formen part intrínseca de
la nostra societat civil.

El primer president de l'Institut d'Estudis Catalans,
Antoni Rubió i Lluch, que també havia estat president
del Centre Excursionista de Catalunya, deia el 1892: "El

catalanisme científic vol parlar català, els excursionistes li
han obert les portes". Elliterat i excursionista Àngel
Guimerà va ser xiulat en fer en català el seu primer
discurs com a president de l'Ateneu Barcelonès. Creiem,
per tant, que la recuperació de la identitat nacional és
fruit del primer excursionisme, és a dir, de la voluntat
ferma dels nostres pioners.

Els historiadors de l' excursionisme han defensat sempre
la seva vinculació amb la Renaixença i, naturalment,
amb la recuperació de la nostra identitat, fet que passa
indubtablement pel catalanisme i pel nacionalisme. Una

forma de comprovar-ho és l'estudi de la figura de

Valentí Almirall, que es va desencisar com molts
intel-lectuals catalans federalistes en fracassar els seus

intents de reformar i modernitzar l'Estat espanyol
centrant des d'aleshores els seus esforços en la pròpia
realitat catalana i desenvolupant un catalanisme que

podem nomenar de nacionalisme cultural. Almirall es va

anar estructurant ideològicament com a polític des de

1879 fins al 1889 i Josep Termes considera que fou

precisament ell qui posà les bases doctrinals del
catalanisme modern. Però Almirall, parallelament, és feu
soci de la primera entitat: l'Associació Catalanista
d'Excursions Científiques, única entitat que tenia el
català com a llengua oficial i que l'usava amb
exclusivitat. L'avalaren en la seva proposta de soci Josep
Fité, un dels fundadors de l'entitat i l'artista Miquel
Utrillo. En produir-se l'escissió amb el naixement de
l'Associació d'Excursions Catalanes també se'n feu soci

mantenint-se actiu en les dues entitats, però, sobretot, en

aquesta última, com podem comprovar rellegint els

nombrosos articles sobre viatges que publicà en el seu

butlletí. A més, va treballar activament per aconseguir la
reunificació de les dues entitats.

Almirall no volia una recuperació de la nostra

cultura per mantenir-se ancorat en el passat,
com feien els principals prohoms de la Renaixença a

través dels Jocs Florals. Amb el seu grup d' amics

aplegats en el Diari Català, pretenia recuperar una

cultura que fos vàlida pel present tot projectant-se cap al

futur; en són un exemple les obres de teatre de Serafí
Soler "Pitarra" i els cors d'Anselm Clavé, que dintre dels
seus respectius camps progressaven en l'extensió de la
normalització lingüística i nacional entre el poble
menut. No sabem qui va influenciar a qui,ja que
l'excursionisme tenia aquests mateixos objectius
que els apartava del moviment cultural de la Renaixença
i els apropava al naixent Modernisme, segons ens diu

Josep Iglésies. L'historiador Antoni Aulèstia deia
en una conferència 1'11 de març de 1881 a l'Associació
Catalanista d'Excursions Científiques que
"1' excursionisme havia nascut íntimament lligat
amb el moviment catalanista".

Almirall va organitzar el Primer Congrés Catalanista el
1889 i el segon el 1883, amb una nombrosa

representació d'excursionistes tant en l'un com en

l'altre. La seva participació va tenir una gran rellevància,
ja que Ramon Arabia i Solanes, que era president de
l'Associació d'Excursions Catalana, va ser vicepresident
del primer congrés i participà activament en el segon,
relació que podríem continuar ... l aquest només n' és un

exemple,ja que bona part dels Delegats de la Unió
Catalanista nomenats per elaborar les famoses Bases de
Manresa eren excursionistes.

De manera que els excursionistes esdevenen causa i

motor, al mateix temps, de l' extensió del sentiment

patriòtic de coneixement i estimació de la terra pròpia
articulant un projecte de recuperació nacional

apartat de les idees polítiques per poder fer-lo
assumible per qualsevol català a través d'un projecte
comú basat en l'excursió, forma pràctica de conèixer el

territori. Deia Josep Iglésies en el IV Congrés
Excursionista Català celebrat a Reus el 1977:
"Els excursionistes no podem oblidar mai que som

ciutadans d'una terra espiritualment dissortada en

l' ordre polític, terra que lluita per no ésser descastada.
Els excursionistes recorrem en primer terme la pàtria.
La sentim palpitar sota les' plantes sensibilitzades dels
nostres peus i sembla que aquest contacte ens

comunica un fluid que puja per les cames amunt i ens

arriba al cervell".

La Unió Excursionista de Catalunya, encara que sigui a

través d'aquestes modestes pàgines, s'uneix a la multitud
d'actes que nombroses entitats excursionistes i d'altres

que representant a la societat civil catalana han

organitzat durant tot el 2004, commemorant, i

recuperant d'un cert oblit, la figura de l'excursionista i

patriota Valentí Almirall i Llozer.



__ muntanya

LA CASCADA D'ARS I EL CIRC DE CAGATEILLE

Meravelles amagades
A l'extrem oriental de l'Ait Couserans

(comarca situada a l'Arieja) es troben dos

indrets de gran interès paisatgístic i excur

sionista: la cascada d'Ars i el circ de

Cagateille. A la cascada d'Ars, situada a la

capçalera de la vall de Garbet, s'accedeix

des de la població termal d'Aulus-les

Bains en menys de dues hores seguint el

GR-1 O. Aquest salt, especialment especta
cular a la primavera, té unes dimensions

considerables (110 m d'alçada) que mal

grat tot no el fan comparable al de

Gavarnie, però la seva estructura en tres

pisos -els inferiors en forma de gran cua

de cavall i el superior en forma de tub d'ai

gua a gran pressió- fa que hagi estat con

siderat per alguns, el comte Russell entre

ells, el més bell del Pirineu. El camí d'accés

permet atansar-se fins al peu dels salts i

obtenir així una visió interior molt efectista.

Uns pocs quilòmetres a ponent, a l'ex

trem sud de la vall d'Ustou, es troba l'im

ponent i poc conegut circ glacial de

Cagateille, de gres esquistós, que ocupa

el segon lloc en el podi dels circs france

sos darrere la trilogia calcària formada per
Estaubé, Troumouse i Gavarnie. Situat al

nord-est del pic de Cerstascan, 1.700 m

per sota d'aquest, els elements més

característics d'aquest racó són els nom

brosos torrents que es precipiten per les
seves parets i l'abundosa vegetació que,
com a tot l'Arieja, cobreix tenaçment el

més petit dels relleixos. Aquesta partícula
ritat fa que, a diferència d'altres circs, no

es pugui practicar l'escalada en roca però
sí l'ascensió de la desena de cascades de

glaç que s'hi formen.

Cagateille va ser a la primera meitat del

segle XIX lloc de captura de cries d'ós

pels habitants d'Ustou, que inspirant-se
en els gitanos, van trobar en la mendicitat

amb aquest animal una nova font d'in

gressos en una època de gran misèria.

L'itinerari més còmode per accedir-hi

(menys d'una hora i 120 m de desnivell)
s'inicia al final de la carretera de la vall

d'Ustou, més enllà de les granges de

Moussures.
Ramon Pascual

EL BARÓ VON HUMBOLDT

Esports
d'aventura al

segle XIX

Aexander von Humboldt va néixer a

Berlín l'any 1769 al si d'una família de la

noblesa prussiana. Es va formar en

Geografia i Naturalisrne a diferents univer

sitats alemanyes, ciències que es van

transformar en passió al llarg dels anys
fins a ocupar el centre de la seva vida.

El 1799 va iniciar amb el seu amic francès

Bonpland un llarg viatge que des de A

Coruña el portaria per terres americanes

durant cinc anys. Igual que passaria uns

anys més tard amb els viatges de Darwin,
les seves exploracions tindrien una gran
transcendència en la història del coneixe

ment del planeta i d'una manera especial
de les seves muntanyes.

30 excursiomsrne
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Les seves activitats i recerques van contri

buir a desenvolupar, entre d'altres, la car

tografia moderna, l'espeleologia científica,
l'oceanografia (descobrint el corrent marí

que posteriorment va rebre el seu nom), la

botànica, la zoologia i la climatologia.

Alguns conceptes bàsics de la geografia
física, com les diferències climàtiques
entre les àrees interiors i les marítimes, o

l'equivalent efecte en la disminució de la

temperatura en desplaçar-se en latitud o

altitud foren postulats per Humboldt com

a fruit dels seus viatges, no només per
Amèrica, sinó també per Sibèria, l'any
1829, a l'edat de 60 anys.

Dos dels recorrequts més agosarats van

ser- possiblement els que el van portar a

comprovar la connexió entre el riu Orinoco

a Veneçuela i el riu Negre, afluent de

l'Amazones, consistent en un braç d'ai

gua de 300 km de longitud en terres dels

Yanomami, conegut com a Casiquiare, i el

viatge que el va apropar al volcà

Chimborazo (6.310 m), considerat en

aquella època el cim més alt de la Terra.

En la seva frustrada ascensió (van girar

cua cap als 5.900 m d'altitud) van ser pro
bablement uns dels primers europeus que
van patir les conseqüències del mal de

muntanya, o anòxia, conegut a les terres

andines com a soroche.

Humboldt va morir a Tegel (Alemanya) l'any
1859, després d'una extraordinària vida de

contribució al coneixement científic.

Ramon Pascual



Família: Orchidaceae

Espècie: Ophrys sphegodes

L'abellera aranyosa, coneguda en castellà

amb el nom d'orquídea de la araña, és una

espècie molt variable que inclou nombroses

varietats i subespècies no sempre fàcils de

delimitar. És pròpia de terrenys baixos i pre
ferentment creix en indrets herbosos,
oberts i assolellats amb sols calcaris o lleu

gerament àcids. Pot fer entre 10 i 45 cm

d'alçada, amb la tija recta i flexuosa a la

inflorescència i amb 5 o 8 fulles lanceolades

que de vegades formen una roseta basal.

La floració té lloc a la primavera entre març
i juny. La inflorescència és una espiga laxa

d'entre 2 i 6 flors de mida més aviat gran,
altemes i mai obertes alhora. Els tèpals de

les flors, tant els externs com els intems,
són d'un color verd groguenc clar. El label

és ovalat, de color bru o porpra fosc, vellu

tat i tot ell vorejat d'una franja pilosa. La

màcula o escut és de color blau grisós
lluent amb forma d'H o de lletra "pi" grega.

Cal destacar que el label de la flor imita les

femelles de certs himenòpters (abelles, ves

pes ... ) i la poHinització es produeix per

engany sexual o pseudocopulació. Els mas

cles dels himenòpters solen emergir de la

nimfa abans que les femelles i intenten, amb

molt d'entusiasme, la còpula amb les orquí
dies. Lengany no és només visual, també

és tàctil i olfactiu. Les flors produeixen unes

substàncies aromàtiques, molt atractives i

estimulants, semblants a les feromones que

segreguen les femelles deis insectes.

Finalment, només cal recordar que es trac

ta d'una planta protegida, de les que es

miren però no es toquen. Lexemplar que

reprodueix la imatge va ser fotografiat ben a

prop de Barcelona, a la reserva natural del

Remolar-Filipines al Delta del Uobregat.

Lluís Catasús

ARBRES MONUMENTALS

Història viva
que cal
salvaguardar

Els arbres monumentals són els éssers

vius més vells de la Terra i formen part del

nostre patrimoni natural, cultural i històric.

Es tracta d'arbres que per un motiu o un

altre destaquen de la resta i en alguns
casos fins i tot se'ls coneix amb un nom

propi. Per les seves particularitats aquests
arbres han despertat sempre un gran inte

rès i admiració i s'han convertit en objectius
i punts de referència del recorregut de mol

tes excursions.

L'any 1987 la Generalitat, mitjançant un

decret, va regular la protecció dels arbres

monumentals de Catalunya. Tal com expo
sa el mateix decret es consideren arbres

monumentals els exemplars que, per les

mides excepcionals dins de la seva espècie
o per la seva edat, història o particularitat
científica, siguin mereixedors de mesures

de protecció. Des d'aleshores a ençà, la

Generalitat ha anat elaborant un inventari

dels arbres declarats com a monumentals.

Actualment aquest inventari, que es pot
consultar a la web del departament de

Medi Ambient i Habitatge www.mediam

bient.gencat.net, comprèn un total de 193

arbres i 2 arbredes. Osona, amb 30 exem

plars, és la comarca que n'acumula més, i

per municipis en destaca Espinelves amb

8. Aquesta regulació es va ampliar poste
riorment amb la declaració d'arbres d'inte

rès comarcal i local.

La imatge correspon a un dels arbres

monumentals més singulars i coneguts de

la nostra geografia: Lo Parot. Aquesta oli

vera, situada a la vora d'Horta de Sant

Joan a la Terra Alta, és la més vella de

Catalunya amb una edat estimada de

2.000 anys. Per aquest motiu, Lo Parot és

conegut com el pare de totes les oliveres.

La resta de xifres que el defineixen també

són excepcionals dins de la seva espècie:
8 m d'alçària, 15 m de volta de soca (perí
metre a la base), 7'45 m de volta de canó

(perímetre del tronc a 1 '3 metres del terra) i

9 m de diàmetre de capçada.

Lluís Catasús

excursiornsme 31
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o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BIT, Engo�ats, Natura, Escalada, Espeleologia.

o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTI, Escalada, Senderisme

o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTI, Excursions,

Senderisme.

o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passajades, Espeleologia.

(Lliure)
o Altitud, 968 metres.
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca: Terra Alta.
o Capacitat: 20 places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTI,

Senderisme, Espeleologia.

(Lliure)
o Altitud, 2.340 metres.
o Pirineu, Vallferrera.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

o Altitud: 2.460 metres.
o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

o Altitud: 2.200 metres.
o Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.
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TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França
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1. Itineraris pels Cingles del Berti
des de Riells del Fai.
UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en Bn per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez
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NOUS RECORDS A L'EVEREST

Un helicòpter aterra

al punt més alt del planeta
Quan encara cap alpinista havia

trepitjat el cim de l'Everest (8.848 m)
aquesta temporada, el pilot
d'helicòpter Didier Delsalle va

aconseguir posar el seu aparell
Ecureuil / AStar AS 350 83 al sostre

del món els passats 14 i 15 de maig.
Fins aleshores, ningú havia estat

capaç de portar un helicòpter sobre
el punt més elevat de la Terra i aquest
fet esdevé un rècord d'aterratge i
enlairament en altitud, a més d'una
marca òbviament insuperable.

Abans d'intentar assolir el cim del

gegant, l'helicòpter de l'empresa

Eurocopter -subsidiària de I'EADS
(companyia Europea d'Aeronàutica,
Defensa i Espai)- va participar en

diverses operacions de rescat a

I'Himàlaia sota la supervisió de les
autoritats nepaleses. D'altra banda,
en els vols de prova va batre rècords
de velocitat i va arribar als nou mil
metres d'altitud en menys de 14

minuts, a més d'aconseguir aterrar al
coll sud de l'Everest (7.925 m).

A més de l'avenç tecnològic que això

representa en el món de l'aeronàutica,
aquesta fita obre noves possibilitats
en rescats de muntanya a gran altitud.

UEC TORTOSA PAMIR 2005
Cinc membres de la UEC de Tortosa ja estan ultimant els

preparatius per emprendre una nova expedició. Natàlia

Lanau, Xavier Valls, Francesc Guivernau, Daniel Valls i

Manolo Navarro viatjaran a finals del mes de juliol cap a la

regió del Pamir, una zona ubicada a la República del

Kirguizistan en territori de l'antiga URSS. El Pamir és un

altiplà de l'Àsia Central, situat al nord-oest de I'Himàlaia,
que cobreix una superfície d'uns 120.000 quilòmetres
quadrats que fan que sigui la segona major serralada del

planeta, darrere de I'Himàlaia.

L'objectiu principal de l'expedició és assolir el Chon Ton

(7.134 m), conegut anteriorment com a Lenin, i situat entre

el Kirguizistan i el Tadjikistan, prop de les fronteres amb la

Xina i l'Afganistan. L'itinerari previst seguirà el vessant Nord

i l'aresta est del cim, pujant al pic per la via RazdelnaIa.

Situat a la part més septentrional del Pamir, el Chon Ton

domina directament la plana de l'Alai, límit nord d'aquest
immens massís. Aquesta posició privilegiada el destaca

d'entre els altres i això explica que fos el primer cim de
més de 7.000 metres que va trepitjar l'home. L'any 1928

una expedició germanosoviètic va fer la primera temptati
va per la ruta més llarga, la sud, i seguint per l'aresta st va

guanyar el cim el 25 de setembre. Els primers catalans a

34 excursionisme
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Al sostre del món
15 vegades
El guia nepalès Appa Xerpa, de 48

anys, va batre el seu propi rècord en

escalar l'Everest per quinzena vegada.
Com la major part dels Xerpes, Appa
va créixer a I'Himàlaia i va començar a

carregar l'equip dels alpinistes des de
ben petit. Va assolir el cim de la

muntanya més alta del món per primer
cop l'any 1989, amb una expedició
neozelandesa conduïda per l'expert
escalador Rob Hail, un dels vuit

alpinistes que van morir l'any 1996 per

culpa d'una tempesta que els va

sorprendre quan intentaven fer el cim.

L'ascensió d'enguany ha estat la

quinzena per a Appa, i amb aquesta
xifra s'allunya encara més dels tres

Xerpes -tan sols un

segueix en actiu- que
li van al darrere
en número
d'ascensions

a I' Everest i

que
"només"
han assolit

el cim 10

vegades.

assolir el Chon Ton, ho van fer l'any 1981 pel vessant nord
aresta est (via Razdelnaïa), la mateixa via que els expedí
cionaris tortosins pretenen seguir.

AVENTURA TELEVISIVA ALS PIRINEUS

Un grup de persones obligats a conviure davant les
càmeres de televisió 24 hores al dia. Hores d'ara, això no

seria cap novetat ni interessaria especlalrrent els nostres

lectors si no fos perquè aquesta vegada els Pirineus són
l'escenari i el reconegut alpinista i himalaista Juanito

Oiarzabal, el guia de luxe d'una colla d'urbanites escollits

precisament per ser "ciutadans d'asfalt al cent per cent,

poc amants de l'esport i l'aventura". La segona cadena

de la televisió autonòmica basca emet des del mes de

maig i fins al 4 de juliol "Operación Pirineos", un concurs

de supervivència, aventura i convivència de la producto
ra 3Koma que ha portat sis inexperts muntanyencs als
Pirineus de Navarra i Osca.

Els protagonistes: un porter de discoteca, una estudiant
de veterinària, una administrativa, un comercial, una cui

dadora d'infants i un aprenent de soldador. El guanyador
s'emportarà un viatge que dependrà dels quilòmetres
que acumulin els concursants amb les proves dissenya
des per Oiarzabal al llarg de la seva aventura pirinenca.



PETZL CANVIA ELS ANT/SNOW DELS SEUS GRAMPONS

La marca Petzl ofereix canviar els antisnow que equipen
originalment els models de grampons Irvis, Vasak i
Sarken a partir del mes de juny i de forma totalment gra
tuïta, La firma ha decidit fabricar una nova versió dels
antisnow després de comprovar que els antics no són
totalment efectius perquè permeten l'acumulació de neu,

L'ENTRADA AL PARC ALT PIRINEU PER Clvís ES DIRÀ

EDMUNT HILLARY

L'Ajuntament de les Valls de Valira va inaugurar el passat
5 de juny l'entrada al Parc Natural de l'Ait Pirineu per la
Vall de Civís, L'alcalde del municipi, Pere Artigues, va

explicar que aquest accés al parc portarà el nom

d'Edmunt Hillary, el primer alpinista que va coronar el cim
de l'Everest, al qual també s'ha dedicat un monument de

pedra de granit d'1 AO metres d'altura que acaba en

punta i amb forma de triangle coronada per un piolet.
Edmunt Hillary estava convidat a la inauguració de l'ac
cés al parc i de l'escultura, però finalment no va poder
assistir-hi per motius de salut i en el seu lloc ho va fer
l'ambaixador de Nova Zelanda a Espanya,
D'altra banda, Pere Artigues va informar que una de les

properes inversions previstes a la zona és la construcció

d'un centre d'interpretació en la població d'Os de Civís,
que portarà per nom Terres de Frontera, L'alcalde va

explicar que actualment s'està redactant el projecte d'a

quest nou equipament educatiu cultural, que calcula que
estarà en marxa l'any 2007,

VOLTA AL CADí-MOIXERÓ AMB BTT

Els amants de la Bn poden gaudir de diferents rutes

que fan la volta al Parc Natural del Cadí-Moixeró, a més
d'un recorregut de 114 quilòmetres i 3,365 metres de

desnivell que travessa tot el parc, Els ciclistes de mun

tanya poden fer la volta completa al Parc Natural del

Cadí-Moixeró en quatre etapes, La primera, de 53,2 km

i 1,820 m de desnivell, va de La Seu d'Urgell a Fórnols
en unes 6 hores, El segon tram recorre els 61 km de
Fórnols a Bagà en 6 h 30 min i té un desnivell de 1,545
m, El penúltim tram surt de Bagà i arriba a Martinet: són
56 km i 1,520 m de desnivell que es poden fer en unes

sis hores, L'última etapa, que va de Martinet a La Seu

d'Urgell, té 52 km i es pot fer en unes 5 hores, La volta al

parc també es pot fer al revés,
El Cadí-Moixeró ofereix d'altres rutes en BTT. De la Cerdanya,
destaquem la de La Mata Negra El recorregut que surt de

Bellver de Cerdanya, porta els ciclistes al refugi dels Cortals i
del Serrat de les Esposes, També passa per les poblacions
de Riu de Cerdanya, Pedra i Bor, Són 700 metres de desni

vell, 30,5 km i unes 3 hores i mi�a pedalant.
Una altra ruta que passa pel parc natural és la del Collell

(Berguedà), que surt del càmping Repòs del Pedraforca,
El recorregut, que passa pel Santuari del Gresolet, té 880
m de desnivell, 25 km i es pot fer en unes 3 hores,

Finalment destaquem la Volta a Lletó, a l'Ait Urgell. Es
tracta d'un circuit llarg i costerut que demana experiència
amb Bn, però espectacular i amb perspectives magnífi
ques del Cadí. Són gairebé 25 km i un desnivell positiu
acumulat de 737 m, La ruta es fa en 3 hores i mitja,
El Parc Natural del Cadí-Moixeró té una extensió de

41,342 hectàrees i abasta territoris de disset municipis i

tres comarques: l'Ait Urgell, el Berguedà i la Cerdanya,
Aquest espai geogràfic inclou les serres del Cadí i de

Moixeró, els massissos de la Tossa i el Puigllançada i, a

migjorn, els del Pedraforca i els Cloterons.
El circuit La Seu d'Urgell-Bagà passa per tres comarques i es

pot fer en 13 hores aproximadament. Aquesta ruta surt de La

Seu d'Urgell, a 675 metres, i arrba a Bagà, a 795 metres,
passant pels peus del Pedraforca, El recorregut ens ofereix
unes vistes úniques de l'Urgellet, el Baridà i la Vall de La

Vansa També podem observar les serres de Port del Comte
i del Verd. Si es vol, la ruta es pot fer per etapes, ja que aillarg
del camí es passa per diversos pobles, refugis i albergs,

per Concepció ArnauLa gimnàstica
Per poder mantenir-nos en forma per

practicar els nostres esports preferits
(esquí, escalada, barranquisme.i.) ens

convé fer una mica de gimnàstica,
El vestuari complet que necessitem és un

xandall, una dessuadora (cast. sudade-

gimnàstica és el condicionament físic (fit
ness) que conjuntament amb uns bons

hàbits alimentaris ens permetrà aconseguir
el benestar físic i psíquic. Els diferents exer

cicis que podem fer són estiraments (strea

ching), aeròbic amb bicicleta (spinning),

AI gimnàs hi trobarem principalment un

matalàs (cast. colchoneta) i diferents apa

rells com les manuelles (cast. mancuernas

o pesas), l'halter (d'aquí prové la paraula
halterofília), la politja, les espatlleres, les

paral-lèles, les anelles o el trapezi.

ra), o una samarreta, una malla a un bodi graons (step), tonificació per millorar el vigor
Apa, doncs, a posar-nos en forma!i unes vambes,

Quan arribem al gimnàs ens canviarem

als vestidors i farem servir l'armariet per

deixar-hi la roba.

Una de les modalitats més habituals de la

i la tensió dels músculs: els glutis (relatius a

les natges), els tríceps (músculs de la regió
posterior del braç) els quadríceps (situats a

la part anterior de la cuixa), els bessons

(part tova de la cama posterior), etc.

amb la col·loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

excursiornsme 35
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� Pie de BOM

Vall de Benasc

�:IUIll:Ul!len total acumulat, uns 2.000 m.

I.:.IIIII:.I:.LIl:.UI descens del cim per una canal de 110.

�miIlilBsegons l'època, caldran piolet, grampons i corda per si algú té por a la
baixada.

•• • si volem evitar els grampons, de mig juliol a octubre.

• •• • • Posets. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
1848 ET Bagnères-de-Luchon. Esc.1 :25.000. IGN francès.

: • •• • • Posets -Perdiguero 1, de Josep de Tera i Camins. Ed. Montblanc

Martin.

I • carretera de la vall de Benasc amunt fins al final passat el trencall de

l'Hospital de Benasc a 1.870 m.
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� Moleta del Camp
I I

l'Espina
Els Ports, Baix Ebre

"""'I:01:I:III1u.:I·lIIacumulats uns 900 m.

�_u.¡;'¡&:11 camí perdedor i grimpada final prop del primer cim.

n!I':'I:r.:I::1f." tot l'any. A l'estiu la manca d'aigua pot ser un seriós problema.
• ••• • El Port. Full Nord. Esc.1 :30.000. Ed. Piolet.

: • •• • • Itineraris pels Ports de Beseit, de Jordi Bustos i Bernús. Ed. Prames.

I • al poble de Xerta cal anar a buscar la carretera lV-3541 fins al final al

bonic i amagat poble de Paüls. A l'entrada seguim els senyals cap a la carretera

asfaltada que porta a l'ermita de Sant Roc.

[I Pique Longue
de Vignemale

La Bigorra
OCmillde 5 a 8 hares d'escalada.

I::&::IiI.lll&;I.l.IIII 800 m a la via.

I:oImlWWiIZI 0+

�mmlili.1ll un joc de tascons a friends, recomanables 2-3 pitons plans. Piolet i

grampons per a l'aproximació.
• • • Oulettes de Gaube (2.150 m). 91 places. Propietat del CAF. 2 h 30 min

des del Pont d'Espagne.
lRIIiiimiiEimmm. cardada H. Barrio - R. Bellocq el 8 d'agost de 1933.

I I

! I
"

I

I • cal arribar al gran aparcament del Pont d'Espagne amb cotxe passant
per Lourdes i Cauterets. D'allí, podem remuntar sense dificultat la vall de

Gaube fins al refugi.
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Descripció: De bon començament trobarem un pal
indicador deis ports de la Glera i Vieil. A la cota 2.100

el camí evident enfila el de la Glera i nosaltres

trenquem a l'oest per un corriol perdedor cap a la

bretxa del port Vieil (2.632 m; 2h 30 min). D'aquí hem

de decidir si a més a més pugem el Mall Planet a no.

Per fer-lo cal perdre uns cent metres i iniciar un

flanqueig pel vessant N del pic de Fouillouse i força
per sobre eillac de Port Vieil fins a la llamada ampla
que s'estén a la base del bicèfal Mall Planet. Assolim
el cim de 2.924 m sense dificultat (5 h). Ens separa
del Bam l'insalvable i impressionant Mall Barrat

(2.973 m). Hem de perdre altura per terreny pedregós
fins a la base d'un esperó que es desprèn del Barrat i

hem de passar una bretxa sobre els 2.500 m. Per

l'altre vessant baixa fort, contornegem tota la base del

cim i ens situem a la coma que el separa del pic de

Bam. Com que es tracta de la via normal, a uns tres

mil metres apareixen les inevitables fites que ens

guiaran sobre terreny descompost per una grimpada

Descripció: Itinerari que permet conèixer els voltants
de Paüls i els camins i colls que comuniquen els dos
vessants del Port. De Sant Roc sortim per la pista
que es bifurca al cap de 2 min. Agafem la de la dreta

per passar davant la casa de colònies. Camps de cul

tiu i, passat el mas Torrat, en una triple bifurcació

agafem el camí del mig. Ull al mapa, cal que encarem

el coll de Canals. Als 20 min trobem l'obaga i la font

de Galdiri. Sense pèrdua possible assolim el coll de
Canals a 885 m en poc més d'1 h. Baixem i als cinc

minuts en un revolt al fons d'una clotada cal estar

atents a deixar l'ample camí i prendre un corriol a mà

esquerra. Ve el tram més perdedor i que posa l'emo

ció al dia. El corriol s'enfila a un altre callet, segueix la

carena per sota el cim de la Moleta, troba un nou coll

amb cartell d'àrea de caça i finalment cal grimpar per
acabar traient el cap al cim de la Moleta del Camp
1.071 m. (fita de terme, 1 h 35 min). Vistes especta
culars cap a les Roques de Benet. Del cim es baixa

fàcil al sud fins al coll del Camp a 947 m, on enllacem

amb el GR-7 i tot esdevé més fàcil. Per bonics bos-

Descripció: En la més alta muralla dels Pirineus, la
Via Clàssica té una dificultat abordable per la majoria,
en un ambient inigualable que barreja romanticisme,
estètica i aventura. t'atac original és a l'entrada del
Couloir de Gaube a nivell d'una veta mineral verda i

vertical. Només a principi de temporada el pas de la
rimaia és fàcil. La resta de l'any cal desplaçar-se uns

cent metres a la dreta fins a un lloc més fàcil i retor

nar a l'esquerra fins a una fissura díedre que escalem
a bé ataquem el seu esperó a l'esquerre (V-), passem
unes baumes a la dreta (IV) i cap a l'esquerra assolim

una terrassa on retrobem l'itinerari original. Escalar la

veta verda (111*,111-) 2. Prop de la base de l'aresta

intermèdia, flanquegem per una vira ascendent (IV) 3.

per aparèixer a la base d'una gran cubeta on la pro

gressió esdevé més fàcil. A la dreta tenim l'aresta

intermèdia, arribem a la primera punta poc marcada

per un nervi dret però de bona presa (lilt) 4. t'aresta

porta al peu d'una torre groguenca i fissurada 5. Cal

baixar a l'esquerra uns metres i recórrer una vira fins

al peu d'una xemeneia que duu a una bretxa a l'altre

cantó de la torre. Ara, pel vessant E en dos curts

cada cop més exposada i aèria fins a un pas vertical i

compromès sota mateix del cim que se salva per una

canaleta a mà dreta. Pic de Bam (3.006 m; 8 h).
Admirem l'esmolada cresta que el separa del Malpàs.
Retornar al cotxe pel coll de Bam representa una

difícil grimpada des del vessant N. Així doncs,
optem pel descens més directe i senzill

cap al vessant sud: la canal sud-

est. A pocs metres sota el cim

en direcció al Malpàs
s'endevina una xemeneia de
roca vermellosa on fins i tot

trobarem alguna fita. Cara

amunt és una escalada de

110, cara avall només

demana atenció i no patir
vertigen. Trobem un clau i

una baga al punt més delicat.

En total són només cent

cos contornegem la base de l'abrupta Tossa i sempre
pel GR fem cap al coll de l'Enrejolada a 1.143 m.

D'aquí anirem i tornarem al proper cim de l'Espina,
contornejant-lo fins que abans del coll d'Alfara tren

quem pel dret fins a trobar el seu vèrtex geodèsic,
entre arbustos i pins. L'Espina (1.181 m; 4 h) destaca

més als mapes que sobre el terreny. Domina el poble
d'Alfara de Carles i en dies clars d'hivern l'horitzó es

veu interromput pels cims de Mallorca. Retornats al

coll, baixem seguint les marques del PR C-185 pel
barranc del Salt. A la cota 680 m, una pista abando

nada a mà dreta ens permet tallar per la base de la

Tossa fins al GR-7 que baixa del coll del Camp. Cal

estar atents abans de la font del Teix i no perdre el

trencall que, sempre pel GR-7 i ara entre bosc perde
dor, ens porta de retorn a Sant Roc.

Pasqual Garriga

llargs en diagonal a la dreta (IV, IVt) 6, sortim a una

terrassa on l'escalada esdevé fàcil fins on l'aresta mor

a la paret, just a l'inici dels esquists. A uns 50 m a

l'esquerra sobresurt un promontori 7 rogenc fàcil (II)
però podrit i desprotegit i que pot tenir neu a l'inici de

temporada. La carena que surt del promontori mor a

la gran paret 8. Segueixen plaques d'esquist de roca

però bona, que en dos llargs amb tendència a la dreta

(IV i IVt) fan cap a unes vires i porten a la sortida de
la paret, en una terrassa sobre l'aresta de Gaube.

Queden encara els darrers llargs sobre el ressalt final

de l'aresta, al capdamunt de la qual cal creuar unes

plaques a la dreta en direcció a una bretxa (IV).
Creuada la bretxa, es desemboca a una canal pedre
gosa a uns 40 m del cim principal. El descens es fa

per la via normal de la glacera d'Ossue, refugi de

Baysellance i Hourquette d'Ossue.

Jordi Lluch

anar al fons de la vall de Remunyé i seguir el bon
camí fins al punt d'inici.

Pasqual Garriga
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Montserrat

Joan Portell Rifà
Col. Els camins de l'Alba, 1

Ed. Alpina _ GeoEstel, abril 2005

205 x 120 mm; 46 pàg. amb fotogrcifies
i croquis en color

Nova collecció de recull d'excursions

per a gent no gaire experta i pensat per
a un públic familiar amb infants. Potser

el massís de Montserrat, així que ens

allunyem del grans camins de! Monestir,
no és precisament un indret de! tot

indicat per marcar aquest objectiu amb

claredat, ja que algun itinerari deixa de ser absolutament "per a totes les

edats" o exigeix un punt més d'experiència. És una mini guia
simplificada a doble pàgina per ruta (en total 20), fet que la fa molt àgil
i ràpida d'utilitzar; una bona eina de butxaca. Esperem noves caminades

d'aquesta Alba eixerida i simpàtica.

Arbres monumentals
Lluís Madrenas Bahí
Consell Comarcal del Baix Empordà,
novembre 2004

210 x 140 mm; 263 pàg. amb fotogrcifies en bin

Les Gavarres. Espai natural
Xavier Viñas i Dani Sabater
Brau edicions, març 2005
215 x 125 mm; 149 pàg. Il-lustrat en color

El primer llibre és una obra pacient de recoHecció

de dades sobre "290 monuments amb arrels de! Baix

Empordà", que estructura en 77 fitxes amb la

informació sobre la localització, característiques i

facècies passades o dades de l'arbre i l'indret. No és

una guia excursionista,ja que no presenta cap

itinerari, com a molt algun suggeriment per a la

visita de l'arbre, però pot ser un bon complement
amb un punt de curiositat quan fem una

caminada per aquesta comarca, on la tramuntana

castiga aquests exemplars arboris notables.

La segona novetat sí que és una guia d'itineraris, en

aquest cas per Les Gavarres, e! massís més singular de la comarca.

Aquests autors, per la seva vocació, també ponderen tota la documentació

per a I' observació de I' entorn natural i ens conviden a contemplar algun
arbre monumental alllarg de les 9 rutes a peu i la travessa en bicicleta.

per Marc Janeras i Casanova

Grimpant pel massís del Port

Joan Tiron Ferré
Col. Azimut, 63

Ed. Cossetània, novembre 2004

225 x 125 mm; 192 pàg. amb fotografies i croquis en bin

30 ascensions a peu per la Catalunya Nord
Carles Gel

Col. Azimut, 64

Ed. Cossetània, novembre 2004

225 x 125 mm; 144 pàg. ambfotogrcifies i croquis en bin

Joan Tiron ja va publicar una guia d'excursions al Port que
demostrava que en coneix e!s racons, però en aquest cas fa

una incursió molt interessant en la zona de transició entre la

caminada i I'escalada. És una aposta innovadora que va

merèixer e! Premi Vèrtex (FEEC) en la seva quarta edició.

Un massís rocós abrupte i salvatge com e! Port sembla un

terreny ideal per traçar aquests 34 itineraris que podríem
anomenar alpinisme a mitja muntanya, bàsicament pel seu

esperit en penetrar a la muntanya, el gust per la complicació
gratuïta i la recerca del pas singular sobre les formes més

esveltes del relleu. En conseqüència, s'ha de remarcar al

possible usuari el grau d'exposició que pot suposar aquesta
activitat, que requereix el domini de tècniques pròpies de

l'escalada. Sobretot al costat de la majoria de volums d'aquesta
col-lecció, que en general no abandonen camins comuns.
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se subscriu a la revista excursionisme (515 números fany) per l'Import de 15 euros anuals.

Norn:� Cognorns:� __

AdreçaposuU:� __

Poblaci6:� � Corn�a:� �

Tel:..._ - ........ CodiposUU:� �Fax:� �

DNI:...._ __

Dades bancàries:

Correu electrònic: ""- �__
----------..

Signatura:
Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu p'<?sfal,

a la redacció de la Revistà EXGurslQnlsme
de la Unió excursionista de Catalunya.

Gran Via de les Corts Catalanes, 576.1 r 20 - 08011 Barcelona. Telèfon ?3 454 32 47,
Data: E-mall: excurslon/sme_uec@yahoo.es

-----------��------------------------------------------------�------------------------
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Fixar els orígens de l'escalada és quelcom difícil, i potser no

ens equivocaríem gaire si ens atrevíssim a dir que tal vegada
aquesta activitat és tan antiga com la mateixa existència

humana, això sí, amb objectius completament diferents als
actuals. De ben segur que caçadors de tots els temps han

grimpat roques amunt tot empaitant les seves preses. Ara bé,
centrant-nos en l'àmbit que ens ocupa, les primeres
manifestacions documentades sobre un interès de recerca de
l'home vers la muntanya es remunten al 1492, amb l'ascensió
al Mont Aiguille per part d'Antoine de Ville, a la primera al Mont
Blanc d'en Balmat i en Paccard al 1786. Neix així l'alpinisme i

el desig d'assolir els cims de totes les muntanyes, començant
per les més properes i continuant cap a les més remotes.

Amb tot, es fa necessària l'elaboració d'una tècnica i un

material exclusius per a aquesta nova activitat, que amb el

pas dels anys dóna peu a l'inici de l'anomenada escalada en

roca, a principis del segle X)( Assolits ja un gran nombre de
cims per les rutes més fàcils i evidents, sorgeix la recerca de
la dificultat, la superació de l'home front la verticalitat més

extrema i esdevé així, a les últimes dècades del segle XX, el

vessant més esportiu del muntanyisme: l'escalada esportiva.
En aquest tipus d'escalada, amb tants detractors com

practicants a favor, el cim perd importància en benefici del

grau de dificultat, i els seus adeptes esdevenen acròbates

d'una singular dansa vertical.

Per estar al dia de tots aquells aspectes i novetats sobre

l'activitat en qüestió, lnternet ens ho posa fàcil un cop més.

Comencem per la web de la FEEC

wwwJeec.es/Activitats/Escalada/escalada.php en la qual
trobarem tot tipus d'informació sobre el calendari de

competicions, reglamentació, notícies, entrevistes, enllaços, i

un curiós cercador de rocòdroms per comarques, perquè
pugueu escalar ben a prop de casa i en qualsevol moment

La pàgina www.escuelasdeescalada.corn de l'Editorial

Desnivel, ens ofereix una completíssima informació de totes

les-escoles d'arreu de l'estat Un variat assortiment d'icones

ens informa de les característiques de cada zona: tipus de

roca i d'escalada, longitud i dificultat de les vies, nivell i

qualitat dels equipaments, mapes d'accés i altres dades útils

com on dormir, on agafar aigua, bibliografia i algun
advertiment si s'escau.

40 excursionisrne
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La popular www.onaclrnb.corn d'origen escalador, s'ha fet

gran en nombre de seccions, i ara també hi trobem gel, B'FT...

Pel que fa a l'escalada gairebé no hi manca res:

reequipaments, ressenyes de Catalunya i de tot el món, una

completíssima secció sobre Montserrat, nous sectors ... i

sobretot no us perdeu un curiós apartat de material en el qual
veureu com i amb què s'escalava fa uns anys.

Si el que us apassiona és Montserrat no podeu passar per alt

www.kpujo.com. A partir d'un esquemàtic mapa de
l'emblemàtic massís accedim a catorze zones perfectament
descrites on localitzarem els sectors, a bé pel nom a pel
número, i a continuació les vies. Algunes d'elles tenen un

gràfic i explicació ampliats.

A www.ressenva.net hi trobem un grapat de ressenyes
classificades en tres grups d'escalada: clàssica, esportiva i

gel. Un mapa interactiu de Catalunya ens permet escollir la

zona i a continuació entrar en un seguit de pàgines més a

menys elaborades segons l'autor. No deixeu de fer clic sobre

el núvol de tempesta i entrareu a una pantalla plena de jocs
per passar les hores d'un dia de pluja, sempre i quan tingueu
un portàtil i una connexió a la xarxa al vostre abast, és clar.
La ja comentada en altres ocasions www.caranorte.com. ens

porta notícies fresques sobre tots els tipus d'escalada

(clàssica, esportiva, big wall, bloc). Propostes amb completes
fitxes i fotografies per no perdre la via, tot amenitzat per
fòrums per opinar, consultar, debatre, etc.

www.climbermania.com.olawebdelscroquis.com
s'anomenen a ells mateixos, ens ofereix informació

actualitzada, breu i concisa d'un gran nombre d'escoles de
tot l'estat, i d'altres de més llunyanes de França, del Marroc i
dels Estats Units. Cal destacar l'espontaneïtat d'algunes
ressenyes, és a dir, escanejades directament de les
anotacions que s'han pres a peu de via a al bar tot assaborint
una refrescant cervesa després d'una bona jornada
d'escalada.

I ja per acabar, ww,brugarolas.org/w_cade/mes/mesweb,htm,
és a dir, una atractiva i moderna passejada virtual per un

grapat de recorreguts clàssics arreu del Països Catalans.
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