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75 Anys de la UNID

AueSl any 2006 celebrem el 75è Aniversarí
de la Unió Excursionista de Catalunya, si bé les

nostres arrels daten de més de 100 anys, ja que
una de les cinc entitats que formaren la Unió l'any
1931, l'Associació Excursionista Avant es fundà el

4 de febrer de 1904. Posteriorment ja al 1930, els
nostres predecessors, varen veure molt clarament

que per formar un bon club excursionista i per
donar millors serveis als seus associats els
convenia i era necessària una forta unió. Com a

conseqüència, les cinc entitats Avant, Pàtria, Penya
Irònics, Unió Professional i Isards, es fusionaren i

l'any 1931 formaren la UEC.
El manifest fundacional, recollit en el butlletí de

l'Avant, deia:

"Nostra volguda Associació, celebra el XXVlè
Aniversari en plena satisfacció d'un deure dut a

terme. Malgrat les lluites que per subsistir ha hagut
d'aguantar en hores d'adversitat, havem complit
sempre amb nostres intimes creències.....

Aixís doncs, eu's ací que, esperonats amb vostra

confiança, vos demanem que ens feu costat en

predicar des d'ara i per endavant, la millor forma

de l'excursionisme català. Els vostres sacrificis

d'ahir i les nostres tasques de sempre ens han

convençut d'aquesta imprescindible necessitat,

portats de la veritable consciència excursionista de

que avui gaudim. Ella ens exigeix clarament, una

hora i altra, d'aplegar-vos ...

L'Unió es l'únic pervindre de l'excursionisme.

Les vanitats particulars s'han de sacrificar; les

"capelletes" no poden ja subsistir més. Apleguem
nos; els que vindran trobaran el camí desbroçat i la

seva tasca tindrà d'esser positiva solament. ..

Pel redreçament de Catalunya, treballem-hi!".

Signat Josep Ma Benet, octubre de (1930).

Aquest escrit de fa 75 anys sembla profètic i encara

és vàlid avui dia. Ara, la UEC enforteix els llaços de

les onze entitats que actualment formen la Unió en

la figura jurídica de l'Agrupació esportiva que ja fou

aprovada en l'Assemblea Extraordinària de Socis del

22 d'octubre del 2005, i que ens permet gaudir de

molts avantatges i millors beneficis socials.

Durant quinze lustres els socis i sòcies de la UEC

han protagonitzat grans gestes alpinístiques,
moltes de les quais han pres gran renom

internacional, corn a I'Himàlaia, els pics Everest,
Shisha Pagma, Annapurna, Cho-Oyu, Makalú, etc.

També la UEC ha estat present als pics més alts

dels cinc continents, com ara l'Everest,

Aconcagua, Mc Kinley, Elbrus, Kilimanjaro, Mount

Vinson, Piràmide de Kartens.

AI camp de l'escalada ens trobem conquestes
realitzades a l'Eiger, Cerví, Capitan (al Yosemite),
Cerro Torre, paret de l'Annapurna, etc, i sense

mencionar tots els pics dels Alps i els tresmils dels

nostres Pirineus.
També la UEC ha estat capdavantera en

l'organització de campaments nacionals de

muntanya, combinades alpines d'esquí, marxes

regulades, senderisme ...

Mereixen una menció especial les nostres seccions

d'iniciació que en el transcurs d'aquests anys han

anat formant esportivament, psicològicament,
moralment i amb sentit patriòtic a molts joves que

després han esdevingut grans excursionistes.

A la vessant cultural ens podem trobar amb grans
publicacions com: llibres, guies de muntanya,
butlletins i finalment la revista Excursionisme.

També s'han organitzat en diversos anys actes

culturals com ara la Renovació de la Flama de la

Llengua Catalana, el Premi Literari Sant Bernat i la

participació en els homenatges a Verdaguer. La

UEC ha comptat amb diferents Corals, ha

participat en organitzacions socioculturals com la

campanya per la Normalització Lingüística,
l'Eurocongrés 2000, Fòrum de Barcelona, Any
Internacional de les Muntanyes, etc.

En aquests 75 anys de la Unió, la UEC sempre ha

donat testimoni de la seva catalanitat i ha estat

sempre al servei de l'excursionisme i de la societat

civil catalana.

Actualment també reivindiquem la defensa de la

llengua, la cultura pròpia i les nostres llibertats en

tots els àmbits culturals, socials i econòmics. La

UEC té el compromís de treballar per a tal que

aquests drets es puguin assolir en la seva totalitat.

Per celebrar aquest 75è Aniversari tenim projectats
diferents actes i activitats, tant esportius com'

culturals i socials, que vàrem esmentar en el darrer

número d'Excursionisme, i d'altres actes dels quals
ja rebreu informació oportunament, adreçats a tot

l'àmbit excursionista.

Però de forma especial a tots els socis i sòcies que

amb la seva fidelitat i amb el seu treball han fet

possible que l'Entitat continuï endavant. Aquest és

el millor valor i orgull de la UEC.

Ramon Prieto i Gusi

President de la

Unió Excursionista de Catalunya

La Junta Directiva, el Consell de Redacció de la revista Excursionisme, i les Comissions

de Treball de la UEC desitgen a tots els socis, subscriptors, lectors, anunciants i amics

que en el 2006 es compleixin les fites anhelades per cadascú. Bon Any.
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Necessitem
una altra cosa

E, Deem! 5612003 pel qual es requlen les
activitats fisicoesportives en el medi natural,
actualitza els requisits que havien d'acomplir les
empreses d'aventura i estén el seu marc

d'aplicació a les entitats excursionistes. Entre
altres mesures, s'exigeix que els organitzadors
-clubs excursionistes a empreses privades
comptin amb una pòlissa d'assegurances; que el

responsable de l'activitat acrediti la titulació de
tècnic superior d'esport i que el personal tècnic
acrediti la de tècnic d'esport.

'La inclusió de les entitats s'ha fet sense tenir en

compte la llarga tradició excursionista -fa més de
130 anys que anem a la muntanya i ens

organitzem al voltant dels clubs-, ni el paper del
voluntariat -columna vertebral de tot el món
associatiu-, ni el tramat social que tot això

comporta.

D'una banda, una de les preocupacions
permanents dels clubs ha estat justament la
formació de qui va a la muntanya. Cursos i cursets
no han faltat mai en el programa d'activitats i
darrerament hi ha hagut la iniciativa des de la
FEEC d'estandarditzar els seus continguts a través
de la figura de les Escoles Reconegudes.
Precisament va ser per disposar d'instructors que
poguessin impartir cursos de tècnica que es va

crear l'Escala Catalana d'Alta Muntanya de la
FEEC. Cal remarcar que, fora de l'activitat

professional, que cal regular, el perill no es troba
de la banda de les entitats, sinó de la banda

d'aquelles persones que accedeixen a la muntanya
sense una formació prèvia i que, sovint, no han

passat per cap entitat. Si es vol minimitzar l'efecte
dels accidents a muntanya cal incidir sobre aquest
col·lectiu. Per això, l'estímul a associar-se a algun
club i inserir-se en la cadena de transmissió de
coneixements i tècniques, i l'afavoriment a les
entitats per tal que puguin fer front a aquesta nova

situació semblen fites obligades.

D'una altra banda, el voluntariat ha desenvolupat
sempre un paper primordial. Primer perquè uns

serveis professionals no són a l'abast de les entitats
i, segon, perquè la qratuïtat de l'acció voluntària

afegeix un plus difícil de quantificar. Exigir que
monitors de formació a responsables de sortides
col·lectives -excepte, això sí, les d'excursionisme

pur- disposin de titulacions professionals, és
eliminar el plus de la qratuïtat tot i imposant una

càrrega econòmica impossible d'assumir.

Per últim, cal no oblidar que el paper d'una
associació ultrapassa els seus objectius primers.
Tant per l'interès dels socis en conèixer el territori,
com per la formació tècnica i humana que hi

reben, com per l'obertura dels clubs a tothom qui
vulgui associar-s'hi, com per aquell plus de

qratuïtat a què hem fet esment, un club participa
molt en la cohesió social de la societat que l'acull.
Introduir la professionalització en els termes

previstos pel 56/2003 trencaria aquesta dinàmica.

Aquesta legislació és, doncs, poc respectuosa
amb el món excursionista, i poc realista en les
seves exigències. Alternatives d'això serien a bé
limitar l'aplicació del decret a les empreses
d'aventura, a bé, copiant el model francès,
reconèixer I'especifitat de les activitats dutes a

terme des del si de les entitats excursionistes
donant validesa a les titulacions, limitades a

l'àmbit federatiu, que expedeix I'ECAM.

Lluny del respecte i del realisme, en el procés
d'elaboració d'aquesta legislació -que exposem
en unes altres pàgines d'aquest número-, s'han

seguit camins no sempre clars i que han
desembocat en circumstàncies anòmales que
volem denunciar aquí. Així, per exemple, el buit

que es produeix en la formació d'instructors i

guies de muntanya entre els anys 2001 i 2003, en

estroncar-se la col-laboracló entre I'ECAM i

l'Escala Catalana de l'Esport i no haver-hi cap
altra alternativa en marxa.

o bé el fet que, quan apareix el Decret 56/2003

que exigeix a les entitats titulacions professionals,
Educació ja ha decidit no fer oferta pública dels
estudis corresponents. Una circumstància que
embolica la troca i que va canviar feliçment amb
l'arribada d'un nou Govern a la Generalitat.

Així mateix resulta sorprenent que es trobin

justificacions per excloure de l'aplicació d'aquest
decret les activitats de les entitats d'educació en el
lleure, adreçades a menors d'edat, i no se'n

sàpiguen trobar per excloure les activitats de les
entitats excursionistes, adreçades a majors d'edat.
A destacar el cas de les seccions d'iniciació a la

muntanya, que en la legislació d'Esports encara no

troben cap reconeixement de les seves activitats i

es mouen, per tant, en terra de ningú.

Poc realisme, poc respecte i consideració i massa

anomalies. Necessitem una altra cosa.

excurs iomsrue 3
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L.activitat excursionista a

Catalunya s'havia desenvolupat. des
dels seus orígens, a recer dels clubs.
Darrerament. però, han sorgit diferents
empreses anomenades "d'aventura" que
ofereixen els seus serveis de guiatge
en diferents modalitats d'excursionisme
a aquell públic que, sense cap formació
prèvia, vol accedir a la muntanya. Així
es recuperava "de facto" la figura del
guia professional. Aquesta figura
mancava, però, d'un marc legislatiu: ni
existia cap regulació de la professió ni
s'havien establert els ensenyaments ni
les titulacions oficials per a exercir-la.

Això canvia amb la publicació del Reial
Decret 1913/1997 pel qual es

configuren els ensenyaments que
condueixen a les titulacions de tècnic
d'esport en les seves diverses
modalitats. La modalitat d'esports de
muntanya i escalada correspon als

ensenyaments que hauran de cursar els
que es vulguin dedicar al'ofici de guia
o instructor (d'escalada, d'alpinisme ... )
de manera professional. Més endavant
es pualica al DOGC el Decret 56/2003
que actualitza els requisits que havien
d� reunir les empreses d'aventura
-entre ells, la titulació del personal- i
que, com a novetat estén el seu marc

d'aplicació a les entitats excursionistes,
a desgrat de les mateixes entitats.

En aquestes pàgines intentarem explicar
quin ha estat el procés d'elaboració de

.

tota aquesta legislació, quin és el
resultat i de quina manera afecta els
centres excursionistes, que han estat
durant més de 130 anys els
transmissors de la formació i el
paraigua sota el qual s'han
desenvolupat les activitats que aquest
últim decret regula.

4 excursionisme

Escoles d'escalada. Alps. Fotografia R. Pascual



El grau creixent de dificultat de les activitats
en les diferents modalitats de l'excursionis
me va posar de manifest la necessitat de

planificar una formació que en molta mesu

ra es basava en el principi de "tu mira i fes
com jo". Així, el 1950 es crea l'Escuela
Nacional de Alta Montaña i el 1953, la
seva delegació catalana, delegació que el
1978 es converteix en l'Escola Catalana
d'Alta Muntanya (ECAM). La primera funció

d'aquestes escoles va ser la de formar els
instructors que s'encarregarien d'impartir
els nous cursos dirigits als excursionistes.
Amb el temps, però, es perfila una nova

realitat social. "Fa uns 20 anys", recorda

Toni Gómez, director de I'ECAM, "vam
detectar que cada cop hi havia més
demanda social de guies per part de per
sones no federades, de manera que els
instructors que nosaltres formàvem anaven

a parar a empreses privades des d'on ofe
rien els seus serveis de guiatge."

Des de la federació no es contempla negati
vament aquesta tendència a la professiona
lització. "Si és això el que la societat demana,
que així sigui: no tenim res a dir", diu el direc
tor de I'ECAM, "però que no ens demanin a

nosaltres l'esforç que representa en temps i

en diners la formació d'aquests professio-

Formació tècnica: Esqui de muntanya. Pirineus. Fotografia R.Pascual

Col·laboració ECAM-ECE

La Generalitat havia engegat I'ECE el
1982 per tal de regularitzar la formació de

tècnics de tots els esports, formació que
en aquell moment depenia de les federa
cions. En una primera etapa, segons ens

explica Rafa Nebot, cap de la secció de

I'ECE, es treballava en conveni amb la
federació catalana corresponent i, de

vegades, també amb l'espanyola. A partir
del 1988, amb l'aprovació de la Llei de

l'Esport -la primera que apareix en tot

I'estat-, I'ECE passa a ser "el centre
docent de la Generalitat amb competèn
cia per regular les titulacions de l'àmbit

esportiu a Catalunya". Això dóna I'empen-

ta final a un projecte concebut durant el

període de collaboració amb les federa
cions: l'elaboració d'un pla de formació
de tècnics amb un bloc comú per a tots

els esports.

És així que el 1989 s'adquireix el programa
que ja havia elaborat l'Institut de

l'Enciclopèdia Italiana per encàrrec del

Comitè Olímpic Italià i es tradueix tot

adaptant-lo a les necessitats. El resultat va

ser el Programa Docent Multimèdia, fent
referència a l'ús de mitjans audiovisuals, i
volia orientar el futur tècnic en aspectes
com ara l'anatomia o la psicologia. Aquest
contingut cobria el bloc comú del primer
nivell. La formació s'organitzava en tres

nais." Toni Gómez creu que "la FEEC està al
servei de les entitats i per buscar solució als

problemes del món excursionista, no als pro
blemes de la societat deilleure". Els esforços
que esmerçava la federació en formació
d'instructors no repercutien en benefici dels
clubs, servien per cobrir la demanda social
d'un guiatge professional. "Llavors", explica
Gómez, "I'ECAM va deixar d'oferir aquells
cursos perquè no era la nostra funció i com a

mesura de pressió perquè des de
l'Administració prenguessin la iniciativa". Va
ser aleshores quan va començar la collabo
ració de I'ECAM amb l'Escola Catalana de

l'Esport (ECE). Corria l'any 1987.

nivells i cada nivell, en tres blocs -el
comú, l'específic i el complementari- i un

període de pràctiques. Les federacions
intervenien en l'elaboració dels blocs

específic i complementari. Aquesta estruc

tura s'ha conservat en la legislació actual.

"La FEEC, a través de I'ECAM, va tenir

sempre la voluntat de treballar en aquest
sentit amb I'ECE", reconeix Rafa Nebot.
Fruit d'aquesta col·laboració s'impartei
xen: 9 cursos de nivell I de diverses
modalitats (alpinisme, escalada en roca,

esquí de muntanya i excursionisme)
durant el període 87 -99 i a continuació 2
cursos d'excursionisme (nivelll) durant el

període transitori 99-01 .
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La incorporació en

el sistema educatiu

El 1990, un cap aprovada la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo

(LOGSE), els responsables de I'ECE es

marquen un nau objectiu: el reconeixement
de les noves titulacions en el rnarc d'aques
ta legislació. En un primer moment (1995) el
Ministeri aprova sis noves titulacions dins el

règim general de la formació professional,
de les quals només dues són relacionades
amb el món excursionista: la de tècnic de
conducció d'activitats físicoesportives en el
medi natural, cicle formatiu de grau mitjà
orientat al guiatge d'activitats d'excursionis
me, BTT a hípica; i la de tècnic d'animació
d'actMtats físiques i esportives, cicle forma
tiu de grau superior orientat a la gestió
d'empreses més que a l'activitat de guiat
ge. Toni Gómez, director de I'ECAM, indica

que "aquestes dues titulacions s'han fet

completament d'esquena a la federació".

Dos anys més tard es publica el Reial
Decret 1913/1997 que configura com a

ensenyaments de règim especial els corres

ponents a dues titulacions que havien que
dat a l'espera: els ensenyaments de tècnic

d'esport, com a cicle formatiu de grau mitjà
i els de tècnic superior d'esport com a cicle
formatiu de grau superior. Aquests dos, ens

explica Caterina Casada, cap del Servei

d'Organització del Currículum de la
Formació Professional dels Ensenyaments
Esportius, demanen la superació d'una

prova d'accés prèvia. No podien, doncs,
formar part del règim general de la formació

professional que és obert a tothom. Havien
de ser enquadrats dins el règim especial.
Aquesta hauria estat la raó que quedessin a

l'espera.

Un aspecte molt important, com ens indi
ca Casada, és que "si bé aquests estudis
havien estat ordenats per l'administració

esportiva, el fet que generin un títol aca

dèmic sota els paràmetres d'una llei
d'Educació (LOGSE) fa que la competèn
cia passi a ser de les administracions

educatives". Això va provocar alguna fric
ció entre Esports i Educació. La mateixa

Casada recorda que "en aquell període,
l'administració esportiva demana que les

titulacions referides a esports fossin de la
seva competència. No s'accepta.' Era
com si les titulacions de sanitat fossin

competència de Salut, les d'agricultura,
d'Agricultura etc. Una cosa així hagués
trencat la homogeneïtat del sistema".

Els dos cicles formatius nous s'ofereixen

en diferents modalitats. Actualment n'hi

ha sis de reconegudes: esports de mun

tanya i escalada, esports d'hivem, futbol i
futbol sala, atletisme, handbol i bàsquet.
El reconeixement de la modalitat d'es

ports de muntanya i escalada data del 3
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de març de 2000 (Reial Decret 31 8/2000)
i comporta la definició d'uns continguts i

uns requisits mínims. A partir d'aquest
punt el desenvolupament correspon a

l'administració educativa de cada comu

nitat autònoma. A Catalunya aquell mateix

any comença el treball conjunt entre l'ad
ministració educativa i l'esportiva per tal
d'elaborar els currículums d'aquesta
modalitat. En aquell moment, recorda

Nebot, és I'ECE qui assumeix el cost i la
coordinació amb la federació. Finalment
es publica la legislació catalana: el Decret
169/2002 i el Decret 243/2003 equiva
lents als dos reials decrets anteriors i en el
mateix ordre cronològic.

Oferta privada i oferta
pública
El 2001 desapareixen finalment els cursos

que, des de 1987, venia impartint el tàn
dem ECE-ECAM. Casada explica que

això és normal: "en el moment en què uns

estudis s'integren en el sistema educatiu
els ensenyaments anteriors s'han de dei
xar d'impartir". D'altra banda els nous

estudis no es poden engegar fins que no

es publica el decret regulador que, com ja
hem dit, data de 2003. Així, doncs, entre

2001 i 2003, com reconeix la mateixa

Casada, es produeix un buit en la forma

ció d'instructors i guies de muntanya.

El mateix 2001 Educació decideix que no

impartirà els estudis de tècnic d'esport als
Instituts d'Ensenyament Secundari per no

considerar-ho prioritari. Aquesta decisió
trenca la col-laboració amb I'ECE i deixa

aquests ensenyaments en mans de la ini
ciativa privada. Els primers centres privats
on s'imparteixen els estudis de tècnic

d'esport comencen a funcionar el mateix

2003. Actualment són tres: l'escola de la
Val d'Aran, que, tot i constar com a priva
da, és del Conselh Generau, el centre de

les Escoles Pies i el centre de la FEEC.



Per fi, el desembre de 2003 el canvi de

partits al Govern Ele la GeneFalitat eern

porta un últim §lie Itducaoié reprèn la
col·laboració amb Esports i assumeix í'o
ferta pública de les sis modalitats ja regu
lades, a l'IES'Elel Cen re d'AI� RenEliR'lent,
encara que possitllermelílt s'estengui a

d'altres instituts. També s'autoritzarà

I:.,E�E com a"centre públia amb tres seus.",' _

Esplugues, Barcelona i Lleida.

Segons ens comunica Toni Gómez, l'ofer
ta pública que es farà als lES comptarà
amb el professorat d'Educació Física per
impartir tant els blocs comuns com els

complementaris. Els blocs específics ani
ran a càrrec de professorat de cada fede
ració, segons la modalitat de què es trac
ti. El 30 de novembre d'enguany a l'lES
del CAR es va fer la presentació oficial de
l'oferta pública dels ensenyaments de
tècnic d'esport en les modalitats de fut
bol, muntanya i escalada.

Miquel Garcia, director del Centre de
Formació de Tècnics Esportius de les
Escoles Pies de Catalunya (CFTEEP) creu

que la incorporaciÓ de l'oferta pública no

perjudica el projecte que ell dirigeix.
"Entenem perfectament que hi hagi oferta

pública i, a més, estem convençuts que
així hi ha més ressò social i es possibilita
l'accés d'un tipus de població que no

podria fer-ho si només hi hagués iniciativa

privada", diu. El director del CFTEEP

explica que la decisió d'oferir aquests
cicles formatius respon a la voluntat de
revifar la línia d'estudis professionals que
havia decaigut en les seves formes més

La represa �e la formació
federativa d instructors

Un cop regulada la formació d'instructors
i guies professionals, I'ECAM torna als orí

gens i es replanteja aquella que va ser la

primera funció de l'escola: la formació medi natural.

Formació tècnica: Grimpada. Montsant. Fotografia: CoI·/ecci6 Catasús-Pascua/

El 21 de febrer de 2001 arran d'una inter

pel-lació d'un diputat d'ERC al Parlament
sobre els esports d'aventura s'aprova una

moció en què s'insta el Govern a "elabo
rar una nova regulació de les activitats físi

ques i esportives en el medi natural i a

crear un marc de diàleg per tal d'establir
els mecanismes de convalidació de les

titulacions federatives". Aquesta va ser l'a

rrencada que va dur a la publicació, dos

anys després, del Decret 56/2003, pel
qual es regulen les activitats fisicoesporti
ves en el medi natural.

Montserrat Segura, Cap de la Secció de
Normativa del Consell Català de l'Esport
(CCE), recorda el procés laboriós de
redacció del decret. El CCE -amb la
col·laboració de I'INEFC i el CAR- es va

encarregar de la confecció d'un primer
esborrany a partir del qual es va arribar a

un text consensuat amb tots els departa
ments implicats: Medi Ambient,
Agricultura, Ramaderia i Pesca, Comerç i

Turisme, Educació, Joventut, Esports ...

Posteriorment es va enviar el text provisio
nal a les 19 federacions esportives impli
cades, així com a les diferents associa
cions d'empreses d'aventura, guies,
cases de colònies ... Fruit de les al·lega
cions que es van presentar, es va exclou
re la caça i la pesca, que ja disposaven de

regulació pròpia, i també les escoles nàu

tiques per la seva dependència de
Comandància. Finalment el 2003 es publi
ca el decret. El text final, assegura
Montserrat Segura, va ser força diferent
de l'original. Hi havia molts sectors impli
cats i, per tant, pressions en sentits opo
sats.

Entre altres mesures, s'exigeix que els

organitzadors -clubs excursionistes o

empreses privades- comptin amb una

pòlissa d'assegurances; que el responsa
ble de l'activitat acrediti la titulació de tèc
nic superior d'esport i que el personal tèc
nic acrediti la de tècnic d'esport.

Exigències, les dues darreres, que la
FEEC considera excessives per al món
excursionista que representa.

Exigènçies no
assumibles

L'aplicació del decret 56/2003 afecta les
entitats en els dos nuclis d'activitat que
fomenten: cursos de tècnica i sortides

. col·lectives (d'escalada, alpinisme, esquí
de muntanya, descens de barrancs,
espeleologia, BD, vies ferrades, raqueta
de neu ... ). Només queden excloses -per
una ordre posterior-les activitats d'excur
sionisme pur.

Segons Francesc Sanahuja, president del
Club Excursionista de Gràcia i expresi
dent de la FEEC (1992-1996), la
Generalitat ha ignorat el paper de les enti

tats, "un paper que ve d'antic", quan el

que caldria seria, justament, el contrari:
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Empreses d'aventura: Organització de treIcIcIngs.
Bolfvia. Fotografia R. Pascual

afavorir-lo. Sanahuja destaca el cas fran
cès que compta amb uns formadors
"benèvols" o voluntaris reconeguts i posa
com a exemple el seu club: "A l'escola de

muntanya del Gràcia, que té uns tres anys
de vida, hi ha un Consell Escolar format

per intel·lectuals, científics, periodistes ...

El principal paper d'aquest consell és la
selecció i l'aval dels monitors."

En la mateixa línia s'expressa Toni Gómez,
director de I'ECAM, per al qual el decret
56/2003 és poc realista. "No podem exigir
als voluntaris una formació professional,
això té un cost i no és rendible", diu. Ara
bé, al seu parer, el tècnic d'esports sí que
pot tenir un paper a les entitats. Gómez

preveu que, "si la primera àrea de les enti
tats en ser semiprofessionalitzada ha
estat l'àrea administrativa (secretaria,
gerència ... ), la segona serà l'àrea formati
va". Per això no veu malament que les
entitats importants comptin amb un tècnic

superior d'esports per tal de dirigir i

supervisar aquesta àrea. Per a la resta de

l'equip de formadors, així com per als res

ponsables de sortides col·lectives, Gómez
confia que s'arribi a reconèixer la fígura
del voluntari del model federatiu.

És possible
un model mixt?

Des de I'ECAM es parla de dues línies: la
formació del professional, regulada per l'ad

ministració educativa i la formació del volun

tari, regulada i reconeguda per la FEEC i

inspirada en el model francès. Gómez
remarca que les dues línies no entren en
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competència. El diploma que estén la FEEC
no serveix més enllà de l'àmbit federatiu

-que inclou les entitats-, és a dir, no permet
exercir com a professional. Des de I'ECAM
es justifica que la càrrega horària en la for
mació dels voluntaris sigui menor:

"Nosaltres creiem que els alumnes de la for
mació professional tenen poc bagatge,
poden matricular-se sense haver vist una

motxilla, d'aquí la incorporació de blocs
comuns i complementaris. Els nostres

monitors no els necessiten, ja coneixen
l'activitat, tenen experiència -demanem
currículum- i interès. Se'ls ha de transmetre

quins són els continguts i quina la didàctica

apropiats en cada curs."

Per la seva banda, explica Caterina

Casado, Educació no veu amb bons ulls
una formació com la federativa, paral·lela
a la formació professional. "S'ha de ser

més imaginatiu i buscar les passarel·les
que permetin a aquests voluntaris inte

grar-se en el model professional", afegeix,
però insisteix que això no passa per un

reconeixement del diploma federatiu.

Un çamp
professlonat nou

Un últim aspecte el planteja Rafa Nebot,
de I'ECE. Nebot fa notar que "la major
part de la formació és, en la major part
dels casos, federativa", i es demana, "Si

acceptem que els instructors federatius

tinguin una formació diferent de la de tèc
nic d'esport, què queda, llavors?". Des
del CFTE de les Escoles Pies, Jordi

Esgleas, cap d'estudis, respon que "si

queda lloc per als professionals o no, ho
dirà el mercat", i posa l'exemple de l'es

quí, "La gran demanda de monitors és a

les estacions d'esquí. Si elimines els

clubs, l'impacte al mercat laboral és
mínim": Precisament, explica Esgleas, les

especialitats més demanades al CFTEEP
són les d'esquí, a causa d'aquesta pers
pectiva laboral, mentre que les menys
demanades són les d'escalada i alta mun

tanya -"en aquest país no hi ha la cultura
de contractar un guia", constata- si bé

apunta que "amb l'excursionisme pot
passar una cosa semblant que amb l'es

quí, ja que les estacions alpines a l'estiu
fan oferta d'activitats. Anem cap a una

societat deilleure", conclou, i afegeix que
com a centre de formació de tècnics
veuen possibilitats de creixement. El

PARADOXES DE LES
ACTIVITATS AMB
MENORS D'EDAT

Per Toni Gómez, director de I'ECAM, allò

que realment va activar el decret 56/2003
va ser el desgraciat accident de la riera de
Merlès (Osona) esdevingut el 28 de maig
de 2001 quan dos escolars van morir ofe

gats mentre travessaven la riera. Gómez
remarca que "l'accident es va produir
durant unes colònies escolars, es tracta

va, per tant, de menors d'edat. No obs
tant això la regulació ha acabat afectant
les entitats excursionistes", que es dirigei
xen a majors d'edat, "però no les d'edu
cació en el lleure", que treballen amb
menors d'edat.

Efectivament, a l'apartat 1.3 s'exclouen
del compliment del decret les activitats en

el temps lliure en les quals participen
menors de 18 anys. "Els esplais i agrupa
ments escoltes no són entitats esporti
ves", explica Pere Biete, cap de la Secció
de Suport Associatiu del Departament de

Joventut, "i el 56/2003 els obligava a que
dar dins el registre d'entitats esportives
cosa que implicava massa restriccions."

Les activitats amb menors d'edat són

regulades actualment pel decret 137/
2003. Cal dir que en la disposició addi
cional d'aquest decret s'especifica que
les activitats d'escalada, vies ferrades,
alpinisme, esquí de muntanya i raqueta
de neu entre d'altres, no requeriran obli

gatòriament d'altres titulacions que les
de monitor o director d'activitats de lleu
re infantil i juvenil. Aquesta disposició va

ser també una demanda d'esplais i agru
paments: "'No fem alta muntanya siste

màticament', deien", recorda Biete. I afe

geix: "Entenc que en aquestes activitats
no van més enllà d'un límit. No fan esca

lada en si, sinó algun ràpel senzill ... ". Tot
i així, la redacció d'aquesta disposició
addicional va provocar una discussió
amb Esports, ens fa saber el mateix
Biete.

Una darrera paradoxa ve servida en el

punt h de l'annex 2 del decret 56/2003. En

aquest apartat s'especifica que els moni

tors o directors de lleure amb una acredi
tació mínima de 60 hores de formació

específica en l'activitat corresponent
poden actuar com a personal tècnic en les
activitats regulades pel decret, això és,
fora de l'àmbit de les seves entitats.

Malgrat que segons Biete aquest punt ha
estat una lluita guanyada pel mon del lIeu
re "per fer valer els seus monitors", no

deixa de ser paradoxal que puguin realitzar

aquestes mateixes activitats en el si de les
entitats d'educació en eilleure sense acre

ditar aquestes 60 hores.



mateix Esgleas ens informa que aproxi
madament un 80% dels 600 alumnes que
han passat pel centre o bé ja treballa

quan inicia els estudis o bé comença a

fer-ho mentre encara estudia. Les sortides

majoritàries són tres: els autoocupats, els
assalariats en empreses d'aventura i, a

distància, els que treballen en colònies.

Miquel Garcia, director del mateix centre,
destaca que un monitor iniciador o un ins
tructor federatius no poden exercir com a

professionals però un tècnic d'esports pot
treballar en una entitat i observa que la

presència de tècnics d'esport en els cen-

• •

Pere Biete, del Departament de Joventut, ens explica que el decret 137/2003, que regula les activitats en el temps lliure en les

quals participen menors d'edat, exclou del seu acompliment les rutes i acampades de les entitats inscrites en el registre d'esports.
La regulació de les activitats d'entitats esportives no preveu, però, el paper de les SIM, així, doncs, aquestes seccions no tenen una

cobertura administrativa específica en l'àmbit d'Esports. Per aquesta raó moltes d'elles s'acullen al137 i notifiquen a Joventut les

seves activitats. "Ho fan més per prevenció que per obligació", conclou Bíete. En aquest cas, tot i que la notificació sigui voluntà

ria, comporta l'obligació de l'acompliment de la normativa de Joventut, en particular, dels requisits de titulacions.

tres excursionistes podria ser forçada en el
futur per les companyies d'assegurances.

Tant des de I'ECAM, com des de I'ECE o

I'CFTEEP la conclusió que es treu és la
mateixa: cal una regulació per a la nova

professió de tècnic d'esport. En paraules
de Rafa Nebot: "Disposem d'una regula
ció de la formació, i d'una regulació de

l'activitat", en el cas de les desenvolupa
des en el medi natural, "però no d'una

regulació de la professió. Regular l'activi
tat és una manera indirecta de regular la

professió, però és incomplet."
Toni Gómez afegeix un matís: "El que cal

és regular una activitat professional, la de
les empreses d'aventura, i la federació
hauria de quedar al marge d'això." Matís

que comparteixen des del CFTEEP: "No

s'hauria de prohibir a les entitats allò que

ja fa molts anys que fan".

La regulació de la professió sembla ser una

peça clau en aquest trencaclosques. Rafel

Niubó, Secretari General de l'Esport, va

declarar públicament aquest mes de març:
"L'única llei que portarem al Parlament serà
la que regularà les professions esportives."
Nebot ens assegura que ja hi ha un equip
de persones treballant -hi des de fa mesos.

Des de la FEEC no obliden que el paper de les SIM en la captació de jovent és molt important en la renovació dels centres excursio

nistes cosa que fa de la formació dels seus monitors en tècniques de muntanya, una prioritat. La federació, però, no té el reconeixe

ment per fer cursos de monitors en eilleure, amb la qual cosa, els equips de les SIM han hagut de buscar aquesta formació en altres

escoles de formació. "Ara mateix", ens explica Toni Gómez, director de I'ECAM, "no podem fer els cursos íntegrament, el que sí que
fem és col-laborar amb altres escoles impartint la part tècnica relacionada amb la muntanya. Però això són esforços que se'n van; per

aprofitar-los en benefici propi ens cal el reconeixement." Gómez assegura que la sol-ñcitud d'aquest reconeixement ja es va cursar,

punt que ens confirmen des de Joventut: "Van fer la sol-lcitud, se'ls va indicar una sèrie de mancances i no n'hem sabut res més ....

"
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Jacint Verdaguer
al Tossal del Capseres (2.945 m)

Nova descoberta d'una primera ascensió nacional
a aquest cim dels Besiberris

Text i fotografies de Bernat Gasul! i Roig

Uposats al cim, no es gran l'espectacle que es

descobreix vers l'est, puig la muntanya, aprimant-se i
formant osques immenses, com una formidable serra,

s'hi estén i tot ho tapa amb sos aspres punxons, més

alts que el Capseres, i desgraciadament inaccessibles. n

D'esquerra a dreta, del Besiberri Nord al Comaloforno;
els Besiberris des del Capseres

L 'estiu del 1883 Jacint Verdaguer va recórrer tot fent tra

vessa bona part dels Pirineus per tal d'inspirar-se en el

poema que preparava: Canigó. D'entre les moltes ascensions
i itineraris realitzats va fer una estada a la vall de BOÍ, on hi
arribà segurament el dia 1 d'agost d'aquell any venint de la
Vall Fosca. El dia 13 ja partia cap a la Val d'Aran. Des de Boí
va pujar a la Pala Alta de Sarradé el 7 d'agost i al 9 d'agost
s'enfilava a un cim que ell anomena el Capseres. Fins ara,
tota la bibliografia entenia, probablement a causa de confu
sions en la toponimia, que Verdaguer havia pujat a la Punta
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Senyalada. No ha estat fins fa ben poc que, analitzant acura

dament la via d'ascensió i les descripcions de la seva llibreta

de notes, ens decantem per afirmar que el cim que va pujar
és el Tossal del Capseres, el primer dels Besiberris venint del

sud, la punta evident que marca el massís des de la vall de

BOÍ, l'anomenada malauradament encara en molts mapes de
forma errònia Punta Lequeutre. Si això fos veritat, es tracta

ria d'una primera nacional: la primera ascensió nacional al
Tossal del Capseres (pronunciat popularment com a "Tussal

des Capseres").



Oficialment Henri Lequeutre i Henri Passet
feren la primera ascensió al Tossal del

Capseres el 1877. Però no fou fins al 1882

que Brulle, Bazillac i Célestin Passet acon

seguiren fer la cresta entre el Capseres i el
Comaloforno guanyant el dificultós pas del
Tossal del Capseres al Comaloforno pas
sant per la Punta Pass'et. Tradicionalment
era acceptat que la primera catalana al

Capseres es realitzà el 21 de juliol del
1920 per Guilera, Cenic, Giménez i

Zerkowitz, quan realment Jacint Verdaguer
hi havia pujat 27 anys abans: el 1883. Són
ell i el guia, doncs, qui realitzaren la prime
ra ascensió nacional coneguda.

L'any 1953 Casacuberta, en el seu

Excursions i sojorns de Jacint Verdaguera

les contrades pirinenques, es decanta per
afirmar que el cim pujat per Verdaguer
correspon a la Punta Assenyalada de

Comaloforno, de 2.950 m i continuació de
la carena del mateix cim. Suposem que es

refereix a la Punta Senyalada, altrament
dita Torre dels Enginyers o Capseres de
Roi. Aquest cim oficialment s'aconseguí
per primer cop el 1874, precisament com

a punt de medicions. Actualment encara hi

ha un vèrtex geodèsic. Wittlin a Jacint

Verdaguer: Del Canigó a l'Aneto. Edició
comentada i 11·lustrada de les I/¡bretes
a'escorso de 1882 i 1883 es decanta en

canvi pel Comaloforno, tot i que posterior
ment creu que pujà també a la Punta

Senyalada i va carenejar per baixar pels
estanys de Roi. Cal tenir en compte de
ben antuvi que ambdues hipòtesis no aca

ben de coincidir del tot amb la descripció i

croquis del cim i ascensió que ens forneix
l'autor. A més a més, cal tenir ben present
que, desgraciadament, com és ben palès
en molta cartografia pirinenca, els noms

de les muntanyes han quedat recentment
substituïts per invencions posteriors que
no tenen en compte la toponímia pròpia
del lloc. Així, el Tossal del Capseres apa
reix sovint com a Punta Lequeutre en

honor a l'alpinista francès.

L'estiu del 2004 vam decidir comprovar in

SItu allò que prevèiem tot analitzant l'escrit
de Verdaguer sobre el mapa i l'experiència
que en teníem del lloc. Vam pujar amb-

dues muntanyes (el Tossal del Capseres i
la Punta Senyalada) rellegint en cada lloc el
text d'en Verdaguer. Com en molts d'altres
cims fets pel poeta, es tracta d'un itinerari
feixuc de ben bé 2.000 metres de desnivell
realitzats en un sol dia, però d'extraordinà
ria bellesa, que des de Boí passant per
Caldes, recorre la vall dels estanys de
Gèmena fins al cim. Un cop realitzats els
itineraris de la nostra sospita i de les dues
anteriors vam fornir-nos l'alternativa que
tot seguit us presentem i que us propo
sem de resseguir tot recordant les passes
del poeta.

Verdaguer féu missa a Boí a les tres del
matí, hora solar, i s'arribà fins a Caldes.
Recomanem però sortir des del balneari
de Caldes resseguint la vall de Gèmena
vers Llubriqueto. Passat el Balneari en

direcció a Cavallers, passat el pont a mà

esquerra, parteix el camí. Ell ens ho conta
així: "Per sobre el santuari un segueix un

corriol entre vellaners i boixos, i més
amunt entre faigs i pins superbos, anant a

El Tossal del Capseres des de la Coma d'Abellers amb els estanys Gelats
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',El Tossal del Capseres des de la vall

'("�assar per prop de I� Sallent, que en son

primer salt és escabellada, fressosa e

indòmita, com una fera que domaran,
abans de gaire, les roques de sa presó (la
sallent és ben visible arribant a Caldes a

mà esquerra amunt venint de Boí o

Barruera). Arribem a la font de Llubriqueto,
que deixem a mà esquerra (la cabana de

Llubriqueto resta a la nostra dreta), i d'ací

prenem un sender que s'enfila cap al nord,
cap els estanys de Gèmena pel vessant

sud-oest de la muntanya a mà dreta,

"Seguim bosc amunt fins als pradells,
regats per regalades i abundoses aigües, I
nos decantem a l'est, enfilant-nos per les
emboscades espatlles del Capseres,
Abans d'arribar al primer estany prenem
una canal cap l'est fins a la carena de
Serra Plana de la Pala Alta de Capseres.
"Mitja hora amunt se troba un replà, i

aprés un altre (els dos replans són clarís

sims), i ja es troba la muntanya esporreta i

nua, si no és de tarterals i congestes,"

Pugem doncs la muntanya pel seu llom
sud, Un cop dalt del cim el poeta ens fa una

descripció fantàstica (l'orientació del poeta
té el nord un poc desviat cap a l'oest):
"Posats p.1 cim, no es gran l'espectacle que
es descobreix vers l'est, puig la muntanya,
aprimant-se i formant osques immenses,
com una formidable serra, s'hi estén i tot ho

tapa amb sos aspres punxons, més alts

que el Capseres, i desgraciadament inac
cessibles (referint-se a la resta dels

Besiberris); per això no posarien aquí la

torre, signe geodèsic. Comalofomo s'obre
als peus ple de neu encara, que envia ses

aigües destilades al Tor, que anguileja, sens

deixar-se veure, al fons de la vall de Caldes,
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AI sud se veu lo bosc de muntanyes talla
des per la vall de Llacs, Sant Nicolau, Taüll
i Genebrell, aixecant damunt totes Mont
sent son front planer i enorme, A l'oest,
plans grandiosos al peu de la serra, clape
jats pels hermosos llacs Llubriqueto,
estanys Gémenes, estany Roi i altres, Part
dellà del pla, terres ferruginoses, la serra

d'Erill - que, essent la que domina Boí,
apar des d'ací una carretada de terra-,
serres que el guia no em sap anomenar, i a

l'extrem de l'horitzó, Montsec, que alt i pla
ner allarga sa curva fins a Turbó, que sem

bla un pla immens al mig de tanta serra.

AI nord, sota la serra, l'estany Roig, estany
Negre, i un altre més prop, que no li sé el
nom (els estanys Gelats). Darrera d'ells,
unida a les Capseres, la serra de .. " que té
en son puig més alt la torre dels Enginyers
(la Punta Senyalada), Més enllà, les serres

de Rius i Colomers a dreta, les de l'Hospici
de Viellá a esquerra, dominades totes per
I'hermós i formidable Maladeta, que els

domina i aixafa amb sa grandor, Des de

pocs punts l'he vist tan bé com d'aquí. Ni

un núvol entela sa blanquíssima vesta de

neu; son fil de serra no està confós per
cap altre; son front s'aixeca sol en l'espai
sota la tiara immensa del firmament, que
sembla feta expressament per ell. Lo sol
de rlligelia barreja sos raigs d'or a sa cren

xa d'argent, i les altres-muntanyes, asse

gudes a sos peus com esclaves, dretes
com alabardes a sos costats, afilerades o

en desordre vestides de bosc o despulla
des, eje front rient o estifollat pel llamp,
contemplen, mudes d'admiració, sa excel

sa reina". El descens el farem per l'oest del

pic, primer davallant per on hem pujat i

després anant a ponent i nord-oest fins a

Retrat de Jacint Verdaguer

l'estany Gelat més enlairat. Passem l'es
tany per la vora est i ens enfilarem cap al
nord-oest fins al coll del pic de la Punta
Senyalada (cota 2.808 m) en un tram que
descriu molt bé Verdaguer. Per arribar-nos
al cim ens caldrà mitja hora més cap a

l'oest i sud-oest.
"Baixàrem de les Capseres per l'oest, dei
xant-nos anar, un xic més avall, per una

pala o rossolador que dóna prop de l'es

tany. Eix, en sa part oest, té, com un

domàs blanc posat en sa vora, una gran
congesta, que uneix amb ella la serra (la
congesta és ben visible). L'havíem d'atra
vessar per pujar a la serra.. mes no gosà
rem, de por de rossolar a l'estany, on hau
ríem quedat gelats, Baixàrem més, i per
unes feixancs o cingleres, verdes d'herba,
amb molta pena i temps i perill pujàrem a

on volíem, bé que, llevat la vall de Bono

(Vall de Barravés) i Besiberri, plena de pins,
aigües i verdor, res més veqérern."

La baixada la farem pel vessant sud de la

muntanya, per un tros més aplanat resse

guint la vall fins a anar a espetegar entre
els dos estanys de Gèmena, o bé reculant
altre cop al coll est i d'allí als estanys per
on hem pujat. "Baixàrem als plans
de .. ,passarem pel costat de sos estanys,
que reflecteixen en son ample i rodonenc
miraliia verdor de les vores, sembrades de

pinetells", D'ací baixarem pel mateix sen

der de pujada, Davallant podrem veure els
colors rojos de la muntanya del davant,
així com la taca humida d'on neix la font
del Ferro, "Part davall d'una com nafra ver

mella de la muntanya, que també verme

lleja, naix la font del Ferro, que aprofiten los
malalts de Calders (n'hi ha unes quantes
més de fonts del Ferro vora Caldes)".

Així concloem que s'arribà al Tossal del

Capseres i posteriorment s'enfilà al coll de
la Punta Senyalada, sense poder assegu
rar que fes aquest segon cim, per baixar

probablement altre cop per Gèmena, tot i

que aquest punt no és especialment clar,

Tot el recorregut ens prendrà entre 8 i 9
hores amb un desnivell de Î ,900 m des
del balneari de Caldes, Î ,500 m si només
fem el cim del Capseres,
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Ferrada de les Agulles Rodones

En canvi, la major cornplexitat i diversitat de materials de les

ferrades, així com una major laboriositat i dificultat d'instalació,
esdevenen sovint un problema per als ferrat/stes.

Text i fotografies de Beti Costillas i Joan Gelabert

En cas d'accident o denúncia, qui és el responsable de la seguretat? El constructor o el

promotor? Qui ha de fer el manteniment? Davant l'afluència de gent en la pràctica d'aquests
itineraris, cal fer manteniment? Hi ha algú o algun organisme qualificat per dictaminar si una

ferrada és segura abans d'oferir-la a tothom? A França això és imprescindible

U na vegada_més, l'obertura d'una via ferrada -en aquest
cas la de les Agulles Rodones a Santa Cristina d'Aro- va generar
un intens debat, sobre la seguretat i responsabilitat de les vies.
Debat necessari davant del qual la federació hauria de posicio
nar-se d'una vegada per totes.

És molt lloable que gràcies a iniciatives particulars gaudim de vies
ferrades i d'escalada. Ara bé, així com en les vies d'escalada el
material i la tècnica per col-locar-lo estan molt ben definits, en el
món de les ferrades la tònica dominant és l'anarquia. Tots els

escaladors -els que obren noves vies i els que les segueixen
coneixen els principis bàsics de seguretat en aquesta disciplina.

Després d'haver reseguit les ferrades més emblemàtiques
d'Itàlia, França, Suïssa i Àustria, considerem que tenim prou

experiència i criteri per pronunciar-nos en aquest tema referent a

l'equipament i la seguretat. Sobretot un cop observat que, per
contra del que passa a casa nostra, en aquests països la creació

de les noves ferrades més esportives està regulada en l'apartat
de materials i instal·lació.
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Deficiències de la instal·lació
En acabar la via ferrada de les Agulles Rodones, d'una manera espontània vam comen

çar a comentar els diferents passatges. Tots coincidíem que la ferrada és molt divertida
i està situada en un lloc molt adient. El traçat és bonic, difícil, obligat i molt complet. Té
de tot: un munt de ràpels, ponts, desploms ... Però en el torn dels greuges vam trobar
un seguit de mancances relacionades amb la seguretat que no es poden menysprear
perquè són prou greus per denunciar-les i enumerar-les una a una. Totes tenen a veure

amb l'equipament, el material utilitzat i l'adequada col·locació, unes qüestions fonamen
tals per a la seguretat dels ferrat/stes.

És sabut per tots que en una via d'escalada el material no rep cap càrrega i que només
en cas de caiguda posarem a prova el material. En canvi, a les ferrades, tot el material

suporta constantment el pes i la tensió provocada pels usuaris de la via. Quan hi ha
aglomeracions, aquest problema de sobrecàrrega es veu agreujat per culpa que són

pocs els que respecten les distàncies de seguretat entre ferratistes i això provoca que el
cable i els ancoratges pateixin una tensió molt superior a la que seria desitjable.
Especialment si tenim en compte la poca secció de cable, graons i cadenes de la ferra
da de les Agulles Rodones.

No dóna gaire confiança experimentar com flexionen els graons quan ens posem al
damunt o en tibar dels passamans equipats amb unes cadenes massa primes. Als

ponts, podem veure els ganxos dels tensors oberts i sense protegir.

En el capítol d'ancoratges, els equipadors van triar parabolts amb xapes Fixe, passant
el cable per dins la xapa, sense cap mena de protecció. I per intentar que el cable no es

mogui hi van posar un premsacables al davant i al darrere. En tots els casos, el cable
està massa tensat i no té el bucle necessari abans de cada ancoratge. Això provoca
que en els trams verticals, en cas de caiguda o relliscada, el mosquetó de seguretat de
la baga amb el disipador xoqui contra la peça de ferro de l'ancoratge, provocant uns

braços de palanca en el mosquetó molt perillosos que el poden trencar (com ja ha suc

ceït en alguns casos). El mosquetó rep així un impacte pel qual no està dissenyat.

La distància entre ancoratges també és massa gran. Això provocarà que en cas de cai

guda es produeixi un augment molt considerable de la tensió sobre els ancoratges.
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AI tibar del cable es crea un moviment que -per petit que sigui- segur que l'acabarà
segant, com demostra l'experiència del descens del Gorro Frigi a Montserrat, en el qual
es va utilitzar el mateix sistema de cables i xapes "Fixe" i en poc més de dos anys la
majoria estaven segades i tallades pel fregament del cable. No creiem que ningú cons

cientment vulgui posar a prova la solidesa de la instal·lació, però arriscar-se a patir una

caiguda de factor 2 al damunt d'una instal-lació i ancoratges tan prims segur que farà

que quasi tothom s'agafi al cable.

Un principi bàsic de seguretat és que la línia de seguretat (el cable) ha de quedar total
ment separada de la línia de progressió a les ferrades esportives. Així evitarem que la
línia de seguretat (també anomenada línia de vida) pugui sobrecarregar-se en cas que
els ferratistes s'agafin al cable. En teoria, aquesta línia de seguretat només hauria de
servir per assegurar-nos, i no pas per progressar. La ferrada a la qual fem referència

compta amb molts passatges que, donada l'excessiva dificultat, resultaran impossibles
per a molts de superar sense tibar i agafar-se del cable de seguretat. D'aquesta mane

ra, el fet que moltes persones s'agafin i tibin del cable ocasionarà tot un seguit de pro
blemes que ja hem relacionat, com l'important augment de la tensió en els ancoratges,
sobretot en els dies de major afluència de públic.

Tots aquests fets evidencien que la ferrada patirà un envelliment prematur que provoca
rà el seu tancament. Tant de bo ningú prengui mal abans.

És una llàstima que tanta feina, voluntat i altruisme per oferir als altres un recorregut d'a

questa envergadura es perdi o es desaprofiti només per mancances en el gruix del

cable, dels graons, cadenes i ancoratges. Valorem i respectem en tot moment la feina
de l'autor d'aquest recorregut, però creiem que caldria haver tingut més en compte els

punts bàsics referents a la seguretat dels esportistes. Encara que un cartell avisi al prin
cipi de la ferrada que es tracta d'una ferrada difícil i obligada, és evident que molta gent
-amb i sense experiència- intentarà un recorregut com aquest. I el fet que s'indiqui que

qui s'hi aventuri és responsable del que li pugui passar no evitarà els problemes ni els
accidents. No creiem que gent avesada a la muntanya posi a prova la solidesa de la
ferrada amb caigudes o tibant del cable, però ignorar que persones més inexpertes ho
facin és una irresponsabilitat.
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• Editorial: El cobrament del rescat a muntanya; 324: 3
• Editorial: Espectadors i actors; 325: 3
• Editorial: Cultura excursionista del segle XXI; 326: 3
• Editorial: Entitats i publicacions periòdiques del segle XXI;

327: 3
• Editorial: Verds i immadurs; 328: 3
• Editorial: Refugis de muntanya: una qüestió de models;

329:3
• Estadella, Francisco: La història perduda de Gratallops;

324: 30-32
• Faura, Enric: Neu en estat pur. Pels tresmils dels Pirineus

amb esquís; 3 i 8: 20-23
• Forés, Beatriz: Festival de cinema de Torelló; 318: 40
• Forés, Beatriz: Cinema ascendent; 3i 9: 14- i 5
• Forés, Beatriz: Entrevista a Alberto lñurrategi; 3i 9: 16
• Forés, Beatriz: La UEC al Fòrum; 323: 2
• Forés, Beatriz: Entrevista a Kurt Diemberger, alpinista; 325:

24-25
• Francés, Jesús G.: Posa't les botes. El calçat específic per

a la muntanya; 326: 30-32
• Garcia, David; Artís, Pere; Janeras Casanova, Marc; Padró,

Muntsa: Postals des de Perú; 327: 20-27
• García, Luis; Altimira, Jordi: Alguns conceptes bàsics sobre

el GPS; 328: 30-32
• García Picazo, Antonio: Ferrades sí, però de qualitat!; 327:

i 0- i i
• Garriga i Mqrtí, Pasqual: Bivacs a l'ombra dels gegants. El

bivac de Gregüenya i el pic Le Bondidier; 3i 8: 34-35
• Garriga i Martí, Pasqual: Bivacs a l'ombra dels gegants. Les

caves de Bellevue i el massís del Vignemale; 3i 8: 35
• Garriga i Martí, Pasqual: Pic de Tapau; 3 i 8: 43-44
• Garriga i Martí, Pasqual: La Punta Alta; 3 i 9: 37-38



• Garriga i Martí, Pasqual: Via Ferrada de la Morera del
Montsant; 319: 37-38

• Garriga i Martí, Pasqual: Canal de l'Ordiguer; 319: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Tres refugis i un tren sorprenent.

Travessa circular unint els refugis de Migouélou, Arrémoulit
i Larribet; 320: 4-8

• Garriga i Martí, Pasqual: La Punta de I'Aigua; 320: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: La gran travessa dels Alps. A peu

deillac Léman fins al Mediterrani; 321: 8-14
• Garriga i Martí, Pasqual: El Camí del Romeret; 321: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: El Loustou; 321: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Pic de Rulhe; 322: 37 -38
• Garriga i Martí, Pasqual: Ferrada Olmo-Urquiza; 322: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Quines són les serres del Mestral?;

323: 4-5
• Garriga i Martí, Pasqual: Mola de Colldejou; 323: 45-46
• Garriga i Martí, Pasqual: Escornalbou; 323: 45-46
• Garriga i Martí, Pasqual: Puig del Cabrafiga; 323: 45-46
• Garriga i Martí, Pasqual; Ros, Bernat: El refugi del llac

d'Aubert; 324: 26-29
• Garriga i Martí, Pasqual: Tuc de l'Estany de Mar; 324: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Pic d'Envalira; 324: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Còrsega, esquiar entre dos mars;

325: 4-8
• Garriga i Martí, Pasqual: El Gran Astazou, pel Couloir de

Swan; 326: 37 -38
• Garriga i Martí, Pasqual: Cresta del Mig, per Coronas; 326:

37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Puig de Bassegoda; 326: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Pic de BOM. Travessia des de la

vall de Benasc; 327: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Moleta del Camp i l'Espina; 327:

37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Cròniques mexicanes; 328: 20-27
• Garriga i Martí, Pasqual: Mola d'Estat, per la vall de

Castellfollit; 328: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Rocallarga, des de Tavertet per

Sant Corneli; 328: 37 -38
• Garriga i Martí, Pasqual: El Castell de Milany; 329: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual: Puig de la Collada Verda; 329: 37-38
• Gelabert, Joan: Vessant sud del pic de Sant Cugat; 320:

26-27
• Gelabert, Joan; Costillas, Beatriu: Pels voltants de

Malanyeu amb err. 322: 14-16
• Gelabert, Joan; Costillas, Beatriu: L'espectacular ferrada

suïssa de Dauberhorn; 324: 14-17
• Gelabert, Joan; Costillas, Beatriu: La nova generació de

ferrades franceses; 324: 17
• Gelabert, Joan; Costillas, Beatriu: Castellfollit. Roc Ponent;

325: 18-19
• Gelabert, Joan: Per les Planes de Son amb BTf 326: 4-7
• Gelabert, Joan: Prohibir és fàcil; 326: 7
• González Gil, Óscar: Notes generals sobre les construe

cions rurals a Catalunya; 321: 30-31
• Gonzalez Gil, Óscar: Refugi Joaquim Folch i Girona. Circ

d'Engorgs, Cerdanya; 322: 30-32
• González Gil, Óscar: Novetats editorials; 324: 39
• Gurcel, Laure: La Dent Blanche; 329: 26-31
• Gutiérrez i Serrés, Pere: Racons poc clàssics de

Montserrat Oriental; 328: 4-9
• Gutiérrez i Serrés, Pere: Racons poc clàssics de

Montserrat Occidental; 329: 10-16
• Iglesias, Pere: A la descoberta de la serra de Llaberia i del

seu entorn; 323: 28-33
• Iglesias, Pere: El tomb a l'Areny; 328: 10-12
• Janeras Casanova, Irene; Janeras Casanova, Marc: La nit

de Sant Joan. Ascensió al Mont Valier i baixada de falles a

Isil; 320: 22-25
• Janeras Casanova, Marc: Bivacs a l'ombra dels gegants.

L'Abri Michaud al Balaitús: la nit a prop deis clàssics; 318:
36-37

• Janeras Casanova, Marc: Bibliografia pirinenca d'alta cota;
318: 45-47

• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 319: 39
• Janeras Casanova, Marc; Janeras Casanova, Irene: La nit

de Sant Joan. Ascensió al Mont Valier i baixada de falles a

Isil; 320: 22-25
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 320: 39-40
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 321: 39
• Janeras Casanova, Marc; Pascual Berghaenel, Ramon:

Cartografia montserratina; 322: 18-23
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 322: 39
• Janeras Casanova, Marc: Editorials de Mestral; 323: 47
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 325: 39
• Janeras Casanova, Marc: La dimensió vertical de la foto

grafia de muntanya; 326: 16-17
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 326: 39
• Janeras Casanova, Marc; Artís, Pere; Garcia, Oavid; Padró,

Muntsa: Postals des de Perú; 327: 20-27
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 327: 39
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 328: 39
• Janeras Casanova, Marc; Pascual Berghaenel, Ramon:

Refugis de muntanya; 329: 4-7
• Janeras Casanova, Marc: Novetats editorials; 329: 39
• Lleonart i Vidal, Santi: El teix: un dinosaure vegetal; 323: 6-7
• Lleonart i Vidal, Santi; Castellnou, Marc; Baqués, Ricard: A

l'ombra dels boscos sagrats dels ibers; 323: 8-11
• Lleonart i Vidal, Santi; Baqués, Ricard; Castellnou, Marc:

Un espai de vida nòmada. Ruta per la plana del Burgar;
323: 34-36

• Llovet, Toni: Itinerari pels voltants de Llívia; 320: 12-14
• Llovet, Toni: Pedals de foc; 329: 20-25
• Lluch, Jordi: Parets d'alçada; 318: 16-19
• Lluch, Jordi: Pic de Vallibierna; 318: 43-44
• Lluch, Jordi: Pics de l'lnfierno; 318: 43-44
• Lluch, Jordi: Pic de Spijeoles; 320: 37-38
• Lluch, Jordi: Crabioules; 320: 37-38
• Lluch, Jordi: Serra del Catllaràs; 321: 37-38
• Lluch, Jordi: Roca Dreta de les Valls; 322: 37-38
• Lluch, Jordi: Pique Longue de Vignemale; 327: 37-38
• Lluch, Jordi: Petit Astazou; 329: 37-38
• Mañé i Sabat, Antoni: Sepulcres megalítics. Un patrimoni

en constant perill de destrucció; 329: 32
• Martí, Xavier: Gel desafiant. Cara oest del Taillón; 318: 24-25
• Martínez Hidalgo, Eduard: Excursió en família. Una magní

fica talaia sobre la vall de Pineta: el Comodoto; 326: 8-10
• Miamau, Manel: Fixació pels gegants; 318: 8-11
• Miarnau, Manel: Curses d'orientació. Córrer i jugar a

escacs; 321: 20-23
• Miarnau, Manel: Quo vadis Cartografia?; 322: 24-25
• Miarnau, Manel: Miniatures perses. Per les muntanyes de

l'Iran; 326: 20-25
• Mir, Jordi: El Turbó, far de ponent; 320: 28-29
• Mir, Jordi: Torres de guaita. Els sentinelles de sempre; 321:

16-19
• Mir, Jordi: Pau Vila, mestre i company, Vint-i-cinc anys en el

record; 326: 12-15
• Montserrat i Roig, Jordi: Itinerari Marató i Mitja Marató pel

Parc de Collserola; 328: 18-19
• Ollé Marrasé, Jordi: Travessa de l'Oberland suís; 319: 10-13
• Ollé Marrasé, Jordi: A tocar de les estrelles. El tour de

Queyras; 324: 20-25
• Padró, Muntsa; Garcia, Oavid; Artís, Pere; Janeras

Casanova, Marc: Postals des de Perú; 327: 20-27
• Padró, Oriol; Prat, Joan; Prat, Ester: La frontera romana.

Ruta amb bicicleta per Alemanya. 322: 26-29
• Padró, Salvador: Refugis de muntanya: infraestructures

clau; 322: 2
• Padró, Salvador: Refugi; 327: 2
• Parés, Santi: La seguretat a muntanya; 326: 18-19
• Pascual Berghaenel, Ramon: Els tresmils dels Pirineus.

Breu síntesi geogràfica; 318: 4-6
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• Pascual Berghaenel, Ramon: Breu història dels tresmils;
318: 12-14

• Pascual Berghaenel, Ramon: Neu i gel als tresmils; 318: 26
• Pascual Berghaenel, Ramon: La docència dels esports de

muntanya; 319: 28-30
• Pascual Berghaenel, Ramon; Janeras Casanova, Marc:

Cartografia montserratina; 322: 18-23
• Pascual Berghaenel, Ramon: La vall de les Garrotxes; 325: 10
• Pascual Berghaenel, Ramon: L'almirall Fitz Roy; 325: 11
• Pascual Berghaenel, Ramon: L'espectre de Brocken. Un

joc de llum, ombres i colors; 326: 28
• Pascual Berghaenel, Ramon: George Ledormeur; 326: 29
• Pascual Berghaenel, Ramon: Meravelles amagades. La

cascada d'Ars i el circ de Cagateille; 327: 30
• Pascual Berghaenel, Ramon: Esport d'aventura al segle

XIX. El Baró Van Humboldt; 327: 30
• Pascual Berghaenel, Ramon: Vall de I'lsuela. La cara ocul

ta del Moncayo; 328: 28
• Pascual Berghaenel, Ramon: William Coolidge. Una vida

consagrada als Alps; 328: 29
• Pascual Berghaenel, Ramon; Janeras Casanova, Marc:

Refugis de muntanya; 329: 4-7
• Pascual Berghaenel, Ramon: El Valle de los Sarrios.

Seguint les petges dels ungulats; 329: 18
• Pascual Berghaenel, Ramon: Willhelm Welzenbach.

Referència desconeguda dels escaladors; 329: 19
• Peidró, Eliseu; Sansalvador, Josep: Santa Maria de

Terrassa. Redescobrint el romànic del Pallars Jussà; 320:
9-11

• Penyarroja, Maria: Els tresmils dels Pirineus; 318: 48
• Polo López, Daniel: 50 anys d'excursionisme al Port; 325:

22-23
• Prat, Ester; Padró, Oriol; Prat, Joan: La frontera romana.

Ruta amb bicicleta per Alemanya. 322: 26-29
• Prat, Joan; Padró, Oriol; Prat, Ester: La frontera romana.

Ruta amb bicicleta per Alemanya. 322: 26-29
• Prieto i Gusi, Ramon: Cent anys d'activitats i futur de la

UEC; 319: 2
• Prieto i Gusi, Ramon: A la UEC "hem fet el cim"; 321: 2
• Prieto i Gusi, Ramon: 2005, any clau per a l'excursionisme

català; 324: 2
• Prieto i Gusi, Ramon: Com les muntanyes no hi ha res al

món; 326: 2
• Prieto i Gusi, Ramon: Excursionistes de despatx; 329: 2
• Ramon i Morros, Jaume: Un accident a l'Aneto; 318: 15
• Ramon i Morros, Jaume: Cinquantenari UEC; 318: 42
• Ramon i Morros, Jaume: La festa anual de la FEEC; 319: 9
• Ramon i Morros, Jaume: 24è Cicle d'Alta Muntanya

Hivernal; 319: 36
• Ramon i Morros, Jaume: Novetats editorials; 319: 40
• Ramon i Morros, Jaume: El Fòrum de les Cultures a

Barcelona; 320: 2
• Ramon i Morros, Jaume: Gran Premi Pepeta Planas; 320: 36
• Ramon i Morros, Jaume: Expedicions, expedicions ... ; 321: 32
• Ramon i Morros, Jaume: Cursa a peu de Montcada a

Sabadell (1912); 321: 36
• Ramon i Morros, Jaume: Novetats editorials; 321: 39-40
• Ramon i Morros, Jaume: IV Marxa i Aplec Excursionista de

Veterans de Catalunya; 322: 36
• Ramon i Morros, Jaume: XX Aplec d'Excursionistes

Veterans de Catalunya; 323: 44'
• Ramon i Morros, Jaume: L'últim concert; 324: 13
• Ramon i Morros, Jaume: X Marxa de Regularitat de

Catalunya (1946); 324: 36

• Ramon i Morros, Jaume: Novetats editorials; 324: 39
• Ramon i Morros, Jaume: XX Travessia amb esquís Núria-

Setcases (1984); 325: 36
• Ramon i Morros, Jaume: Banderins que fan història; 326: 36
• Ramon i Morros, Jaume: Novetats editorials; 326: 39
• Ramon i Morros, Jaume: 2a. Marxa i Aplec Excursionista

de Veterans de Catalunya; 327: 36
• Ramon i Morros, Jaume: L'excursionisme català, avui

encara; 328: 2
• Ramon i Morros, Jaume: XVI Marxa Nocturna d'Orientació;

328:36
• Ramon iMorros, Jaume: XXVII Campionats de Veterans de

Catalunya; 329: 36
• Ramon i Vidal, Jaume: Homes de tremp; 318: 38-39
• Ramon i Vidal, Jaume: Siurana aspra i ardida; 319: 27
• Ramon i Vidal, Jaume: Cent anys d'activitats; 320: 33
• Ramon i Vidal, Jaume: Dones que fan llegenda; 321: 24-25
• Ramon i Vidal, Jaume: Lliurepensadors i excursionisme;

322: 17
• Ramon i Vidal, Jaume: Els llibres vermells del Centre de

Lectura de Reus; 323: 37
• Ramon i Vidal, Jaume: El centenari de la mort de Valentí

Almirall; 327: 29
• Rocias, Marçal; Sacret, Laura: El nou impuls del xalet refu

gi de la Molina; 319: 32-33
• Ros, Bernat: La Vall Ferrera i el circ de Baiau; 319: 4-8
• Ros, Bernat; Garriga i Martí, Pasqual: El refugi del llac

d'Aubert; 324: 26-29
• Sacrer, Laura; Rocias, Marçal: El nou impuls del xalet refu

gi de la Molina; 319: 32-33
• Saladié Gil, Sergi: Conflictes al voltant del procés d'implan

tació de centrals eòliques a les serres del Mestral i de

l'Ebre; 323: 22-27
• Sales Belmonte, Carme: De Lhasa a Katmandú amb bici

cleta; 319: 20-25
• Sansalvador, Josep; Peidró, Eliseu: Santa Maria de

Terrassa. Redescobrint el romànic del Pallars Jussà; 320:
9-11

• Secció d'itineraris de la UEC Vall del Tenes: Un tomb per un

espai de llegenda. XXIV Marxa-passeig pels Cingles de

Bertí; 324: 10-12
• Sicart, Josep: Maurice Herzog, l'Annapurna i les entitats

excursionistes; 318: 2
• Sicart, Josep: Silenci, si us plau; 325: 2
• Soler, Eduard: Navegant entre ferrades d'aquí; 320: 40
• Soler, Eduard: Navegant entre. ferrades d'allà; 321: 40
• Soler, Eduard: Quin temps farà?; 322: 40
• Soler, Eduard: Serres oblidades, però no tant...; 323: 48
• Soler, Eduard: Catalunya, parc a parc; 324: 40
• Soler, Eduard: Viatge al cor d'Euskadi; 325: 12-17
• Soler, Eduard: Camins de cristall; 325: 40
• Soler, Eduard: Aigües avall. .. ; 326: 40
• Soler, Eduard: La reina de les ferrades: Ferrada Regina;

327: 4-8
• Soler, Eduard: Dansa vertical; 327: 40
• Soler, Eduard: Catalunya, de fit a fit; 328: 40
• Soler, Eduard: Imatges; 329: 40
• Suñé, Oleguer: Les parets de Yosemite; 320: 16-21
• Toldrà, Lluís-Xavier: Un problema ambiental; 318: 27-29
• Ureña i Llijós, Josep; Berenguer i Cuyàs, Esther: La UEC

de Bagà clou el seu cinquantenari; 325: 20-21
• Verdú, Hèctor: Dones Everest 2004. L'èxit del pacte del

Shisha; 321: 4-7
• Verdú, Hèctor: La UEC al Fòrum; 321: 26-28
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índex per seccions i activitats:

Al inisme
• Gel desafiant. Cara oest del Taillón. Martí, Xavier; 318: 24-25
• Neu i gel als tresmils. Pascual Berghaenel, Ramon; 318: 26
• La Dent Blanche. Gurcel, Laure; 329: 26-31

Aeunts excursionis es

• Un accident a l'Aneto. Ramon i Morros, Jaume; 318: 15
• La festa anual de la FEEC. Ramon i Morros, Jaume; 319: 9
• Expedicions, expedicions ... Ramon i Morros, Jaume: 321: 32
• L'últim concert. Ramon i Morros, Jaume; 324: 13

Bicicleta tot terren

• De Lhasa a Katmandú amb bicicleta. Sales Belmonte,
Carme; 319: 20-25

• Itinerari pels voltants de Llívia. Llovet, Toni; 320: 12-14
• Pels voltants de Malanyeu amb BTT. Gelabert, Joan;

Costillas, Beatríu; 322: 14-16
• La frontera romana. Ruta amb bicicleta per Alemanya. Prat,

Joan; Padró, Oriol; Prat, Ester; 322: 26-29
• Per les Planes de Son amb BTT. Gelabert, Joan; 326: 4-7
• Pedals de foc. Llovet, Toni; 329: 20-25

Converses
• Entrevista a Alberto lñurrategi. Forés, Beatriz; 319: 16
• Dones Everest 2004. -L'èxit del pacte del Shisha. Verdú,

. Hèctor; 321 : 4-7
• Entrevista a Miquel Àngel Martínez, múixer. Castellano,

Ester; 322: 1 0- 13
• Entrevista a Jordi Ferré, editor de llibres de muntanya.

Castellano, Ester; 323: 15-17
• Entrevista a Kurt oiemberger, alpinista. Forés, Beatriz; 325:

24-25

• Maurice Herzog, l'Annapurna i les entitats excursionistes.
Sicart, Josep; 318: 2

• Cent anys d'activitats i futur de la UEC. Prieto i Gusi,
Ramon; 319: 2

• El Fòrum de les Cultures a Barcelona. Ramon i Morros,
Jaume; 320: 2

• A la UEC "hem fet el cim". Prieto i Gusi, Ramon; 321: 2
• Refugis de muntanya: infraestructures clau. Padró,

Salvador; 322: 2
• La UEC al Fòrum. Forés, Beatriz; 323: 2
• 2005, any clau per a l'excursionisme català. Prieto i Gusi,

Ramon; 324: 2
• Silenci, si us plau. Sicart, Josep; 325: 2
• Com les muntanyes no hi ha res al món. Prieto i Gusi,

Ramon; 326: 2
• Refugi. Padró, Salvador; 327: 2
• L'excursionisme català, avui encara. Ramon i Morros,

Jaume; 328: 2
• Excursionistes de despatx. Prieto i Gusi, Ramon; 329: 2

• Una fractura d'altura?; 318: 3
• La costa, brava; te muntanya, indòmita; 319: 3
• La segona onada; 319: 3
• El diàleg que ens civilitza; 320: 3
• El diàleg que ens atorga un futur; 320: 3
• Seleccions nacionals: un camí de renúncies; 321: 3
• Tres moments i un retard; 321: 3
• Una falsa sensació de seguretat; 322: 3
• Muntanyes oblidades, muntanyes amenaçades; 323: 3
• El cobrament del rescat a muntanya; 324: 3
• Espectadors i actors; 325: 3
• Cultura excursionista del segle XXI; 326: 3
• Entitats i publicacions periòdiques del segle XXI; 327: 3

• Verds i immadurs; 328: 3
• Refugis de muntanya: una qüestió de models; 329: 3

Escalada
• Parets d'alçada. Lluch, Jordi; 318: 16-19
• Les parets de Yosemite. Suñé, Oleguer; 320: 16-21
• Vessant sud del pic de Sant Cugat. Gelabert, Joan; 320: 26-

27
• Les noves vies ferrades de Tivissa. Castellnou, Marc i Josep

Enric; 323: 18-20
• L'espectacular ferrada suïssa de oauberhorn; Gelabert,

Joan; Costillas, Beatriu; 324: 14-17
• Castellfollit. Roc Ponent. Gelabert, Joan; Costillas, Beatriu;

325: 18-19
• La reina de les ferrades: Ferrada Regina. Soler, Eduard;

327: 4-8

Esquí de muntan a

• Neu en estat pur. Pels tresmils dels Pirineus amb esquís.
Faura, Enric; 318: 20-23

• La Vall Ferrera i el circ de Baiau. Ros, Bernat; 319: 4-8
• Còrsega, esquiar entre dos mars. Garriga i Martí, Pasqual;

325: 4-8

Glossari
• Homes de tremp. Ramon i Vidal, Jaume; 318: 38-39
• Siurana aspra i ardida. Ramon i Vidal, Jaume; 319: 27
• Cent anys d'activitats. Ramon i Vidal, Jaume; 320: 33
• Dones que fan llegenda. Ramon i Vidal, Jaume; 321: 24-25
• Llíurepensadors i excursionisme. Ramon i Vidal, Jaume;

322: 17
• Els llibres vermells del Centre de Lectura de Reus. Ramon i

Vidal, Jaume; 323: 37
• El centenari de la mort de Valentí Almirall. Ramon i Vidal,

Jaume; 327: 29

L'àlbum
• Cinquantenari UEC; 318: 42
• 24è Cicle d'Alta Muntanya Hivernal; 319: 36
• Gran Premi Pepeta Planas; 320: 36
• Cursa a peu de Montcada a Sabadell (1912); 321: 36
• IV Marxa i Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya;

322:36
• XX Aplec d'Excursionistes Veterans de Catalunya; 323: 44
• XX Travessia amb esquís Núria-Setcases (1984); 325: 36
• Banderins que fan història; 326: 36
• 2a. Marxa i Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya;

327:36
• XVI Marxa Nocturna d'Orientació; 328: 36
• XXVII Campionat de Veterans de Catalunya; 329: 36

• L'origen dels noms dels cims. Boter de Palau, Ramon; 318: 41
• L'esquí de muntanya. Arnau, Concepció; 319: 35
• Senyes. Boter de Palau, Ramon; 320: 35
• Senderisme. Arnau, Concepció; 321: 35
• El topònim Montsec. Boter de Palau, Ramon; 322: 35
• Ciclisme de muntanya. Arnau, Concepció; 323: 43
• Excursions per te toponímia alpina, primera part. Boter de

Palau, Ramon; 324: 35
• Lèxic específic del múixing i la pulca. Arnau, Concepció;

325:35
• Excursions per la toponímia alpina, segona part. Boter de

Palau, Ramon; 326: 35
• La gimnàstica. Arnau, Concepció; 327: 35
• Excursions per la toponímia alpina, tercera part. Boter de

Palau, Ramon; 328: 35
• A la recerca del mot escaient. Arnau, Concepció; 329: 35
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• Bivacs a l'ombra dels gegants. Garriga i Martí, Pasqual;
Janeras Casanova, Marc; 318: 34-37

• Travessa de l'Oberland suís. Ollé Marrasé, Jordi; 319: 10-13
• La Cova del Frare i les seves falses pintures rupestres.

Bustos i Bernús, Jordi; 319: 17-19
• Tres refugis i un tren sorprenent. Travessa circular unint els

refugis de Migouélou, Arrémoulit i Larribet. Garriga i Martí,
Pasqual; 320: 4-8

• La nit de Sant Joan. Ascensió al Mont Valier i baixada de
falles a Isil. Janeras Casanova, Marc; Janeras Casanova,
Irene; 320: 22-25

• El Turbó, far de ponent. Mir, Jordi; 320: 28-29
• La gran travessa dels Alps. A peu del llac Léman fins al

Mediterrani. Garriga i Martí, Pasqual; 321: 8-14
• Una volta per Picos. De travessa pel paradís del calcari.

Catasús, Lluís; 322: 4-9
• A l'ombra dels boscos sagrats dels ibers. Lleonart i Vidal,

Santi; Castellnou, Marc; Baqués, Ricard; 323: 8-11
• A la descoberta de la serra de Llaberia i del seu entorn.

Iglesias, Pere; 323: 28-33
• Un espai de vida nòmada. Ruta per la plana del Burgar.

Castellnou, Marc; Lleonart i Vidal, Santi; Baqués, Ricard;
323: 34-36

• Un tomb per un espai de llegenda. XXIV Marxa-passeig pels
Cingles de Bertí. Secció d'itineraris de la UEC Vall del Tenes;
324: 10-12

• A tocar de les estrelles. El tour de Queyras. Ollé Marrasé,
Jordi; 324: 20-25

• Viatge al cor d'Euskadi. Soler, Eduard; 325: 12-17
• Marxa de Sants '04. Carull, Jordi; 325: 26-28
• Excursió en família. Una magnífica talaia sobre la vall de

Pineta: el Comodoto. Martínez Hidalgo, Eduard; 326: 8-10
• Racons poc clàssics de Montserrat Oriental. Gutiérrez i

Serrés, Pere; 328: 4-9
• El tomb a l'Areny. Iglesias, Pere; 328: 10-12
• Ascensió al Grand Barbat. Circuit des deillac d'Estaing.

Catasús, Lluís; 328: 13-16
• Racons poc clàssics de Montserrat Occidental. Gutiérrez i

Serrés, Pere; 329: 10-16

Natura

• Un problema ambiental. Toldrà, Lluís-Xavier; 318: 27-29
• El teix: un dinosaure vegetal. Lleonart i Vidal, Santi; 323: 6-7

Notícies i activitats

• Festival de Cinema de Torelló. Forés, Beatriz; 318: 40
• A punt per al Bassiero 2004; 318: 40
• Nou volum de la cof.!ecció Excursionisme; 318: 40
• Limitació de zones d'escalada per nidificació; 318: 40-41'
• Everest 2004. Expedició femenina catalana a l'Everest.

Balagué, Núria; 319: 34
• Quaranta anys de Bassiero; 319: 34
• Canvis a Excursionsime; 319: 34-35
• Recuperació paisatgística; 319: 35
• Èxit de l'Operació 41 Sostres; 320: 34
• Martí Boada dirigirà el nou parc de l'Ait Pirineu; 320: 34
• Prou burilles a la muntanya!; 320: 35
• Expedició tortosina al Gasherbrum II; 320: 35
• Taca de gasoil a Montserrat; 321 : 34
• Marxa Gràcia-Montserrat; 321: 34
• Tots els senyals, en un fullet; 321: 34
• Cent anys d'escalada al Picu Urriellu; 321: 34
• Mor l'ecòleg Ramon Margalef; 321: 34-35
• Modificat un tram del GR7 per les obres del TGV; 321: 35
• La UEC a les festes de la Mercè; 322: 34
• XXIV Marxa passeig pels Cingles del Bertí; 322: 34
• Pla d'acció davant la taca de gasoil a Montserrat; 322: 34
• Vuit topoguies dels nous bucles entre la Val d'Aran i

Andorra; 322: 34

6 excursionisrne

• Polèmica sobre el nou tresmil; 322: 34-35
• La UNESCO declara la Vall de Madriu-Perafita-Claror

Patrimoni Mundial; 322: 35
• Mor Ulrich Inderbinen, la llegenda del Matterhorn; 322: 35
• 3a Fira del Llibre de Muntanya a Collsacabra; 323: 42
• Festival de Cinema de Muntanya de Torelló; 323: 42
• Saló de Muntanya Vic 2004; 323: 42-43
• La popular motxilla Alpina redissenya la seva marca; 323: 43
• Dones Everest 2004, candidates al premi Català de l'Any;

324:34
• Manifest de la FEEC sobre els rescats en zones de muntan

ya; 324: 34-35
• Zanskar guanya el Festival de Cinema de Muntanya 2004;

324: 35
• Els rescats en zones de muntanya; 325: 34
• Polèmica a la Vall Fosca; 325: 34
• La biblioteca del SGIM, disponible a internet; 325: 34
• El Comitè de Descens de Barrancs prepara Gorgs 2005;

325:34
• Quina és la muntanya més alta del món; 325: 35
• Dia internacional de la Muntanya; 325: 35
• Assistència massiva de la UEC a la XI Festa de la FEEC

2005;326:34
• Primer aniversari Dones a l'Everest 2004 a la UEC de

Mataró; 326: 34
• Avís important de material defectuós; 326: 34
• Regulació de l'escalada al Gra de Fajol; 326: 35
• Trobada en defensa del territori dels Països Catalans; 326: 35
• Un helicòpter aterra al punt més alt del planeta; 327: 34
• AI sostre del món 15 vegades; 327: 34
• UEC Tortosa Pamir 2005; 327: 34
• Aventura televisiva als Pirineus; 327: 34
• Petzl canvia els antisnow dels seus grampons; 327: 35
• L'entrada al Parc Alt Pirineu per Civís es dirà Edmund Hillary;

327:35
• Volta al Cadí-Moixeró amb BIT; 327: 35
• L'Himàlaia en perill; 328: 34
• Cursa al sostre d'Europa; 328: 34
• El mal temps i el mal d'alçada; 328: 34-35
• Inauguració del 1 r. grup de Senders Transpirenaics entre el

GR-10 i el GR-11; 32$: 35
• 23è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló; 329: 34
• La UAB formarà especialistes en fisiologia i medicina de

muntanya; 329: 34
• Formació de guies de muntanya a l'Afganistan; 329: 34-35
• 36a Conferència anual de l'ERA; 329: 35
• Nou servei de mapes de la Fundació Territori i Paisatge;

329:35

editorials

• Ferrer, Josep M.; Jurado, Josep LI.: El Bages en BIT; 319: 39
• Cajide Plaza, Manuel. 50 itineraris en BIT per Catalunya;

319:39
• Descamps, Josep; Puig, Santi: En BIT per l'Ait Empordà;

319: 39
• Segalés, Jaume: Sergi Mingote, l'aventura. Converses amb

l'alpinista vallesà; 319: 39
• Diversos: Cases de trobada de Catalunya i Andorra; 319: 39
• Diversos: Martínez Massó i el seu temps; 319: 40
• Albesa i Riba, Carles: Excursionisme (1928-1931) Un periò

dic més enllà de l'excursionisme; 319: 40
• Aymamí i Domingo, Gener: D'excursió per les coves de

Catalunya; 319: 40
• Guasch i Terré, Oriol: Pirineu blanc; 320: 39
• Sánchez, Pako: Pirineus, del Canigó al Carlit. Neu, mixt i gel;

320:39
• López, Conrad; Mètal, Xavi: Vall de Boí. Escalades en gel;

320:39
• Isidro Gordito, José; Quintana Paredes, Joan: Gavarnie.

Cascadas de hielo; 320: 39



• Ferrer Rico, Víctor: Grandes cuevas y simas del
Mediterráneo. De Gibraltar a Catalunya Nord; 320: 39

• Gel, Carles: Travesses pels Pirineus, 2. Andorra; 320: 40
• Agrupament Escolta Torxa: Anoia, terra de camins; 320: 40
• Cutrina, Jordi; Masnou, Josep: Excursions a peu, en BIT i

escalada al Bisaura; 321: 39
• Borrego, Juan Carlos: El Garraf i la marina penedesenca;

321:39
• Diversos: La ruta dels refugis. Serra de Montsant i

Muntanyes de Prades; 321: 39
• Viñuales, Eduardo; Gracia, Kiko: Valle de Chistau; 321: 39
• Peidró i Rami, Eliseu: Itineraris del Romànic al Bages;

321:39
• Mañé i Sàbat, Antoni: Dolmens. Nou itineraris per la

Catalunya central; 321: 40
• Mallieux, René: El rei alpinista. Excursions i escalades

d'Albert I de Bèlgica; 321: 40
• Diversos: oosmiles del Pirineo aragonés occidental. Vol. 1.

Ansó-Canffanc; 322: 39
• Insa Montava, Josep: Les Garrigues. 14 itineraris en BIT, a

peu a a cavall; 322: 39
• Cabré Puig, Antoni: El Montsant. Circuits i excursions per fer

a peu; 322: 39
• Conill Mateu, Joan: En BIT per Osona. 14 itineraris; 322: 39
• Sallán, Carles; Guitart, Ignasi: En BIT pel Segrià. 14 rutes;

322:39
• Pellicer Oliés, Vicent: Paisatges de l'Ebre: el Delta i el Port;

322:39
• López-Monné, Rafael: A peu per les comarques de

Tarragona (vol. I) 25 passejades i excursions; 323: 47
• Diversos: Mapa excursionista Serra de Llaberia. Esc.

1:20:000; 323: 47
• Cabré Puig, Antoni: Per les serres del Mestral. 16 itineraris

per fer a peu (vol. I i II); 323: 47
• Burgueño, Jesús: Història de la divisió comarcal; 324: 39
• Alfonso, Luis; Buxó, Xavier: Montserrat Cara Sur; 324: 39
• Ramon i Vidal, Jaume: El Regiment Pirinenc núm. 1 de

Catalunya; 324: 39
• Nasarre Sarmiento, José María: Perfil legal de los refugios

de montaña. El modelo de Aragón; 325: 39
• Rodríguez, José Luis: Passejos i escapades irrepetibles pel

Pirineu; 325: 39
• Muñoz, Juan Carlos: Fauna salvaje de los Pirineos; 325: 39
• Casas, Antoni M.: Per les serres de Prades i el Montsant.

Excursions i trobades amb persones solitàries; 325: 39
• Diversos: Josep Cuadrench i Castellà; 326: 39
• Roma i Casanovas, Francesc: Del Paradís a la Nació. La

muntanya a Catalunya (segles XV-XX); 326: 39
• Sierra, Jordi; Julià Sans, Miquel: Excursions a peu pel Baix

Llobregat; 326: 39
• Raventós Hill, Joan: A peu per l'Ait Penedès; 326: 39
• Roma i Casanovas, Francesc: El Montseny 50 itineraris a

peu; 326: 39
• Portell Rifà, Joan: Montserrat; 327: 39
• Madrenas Bahí, Lluís: Arbres monumentals; 327: 39
• Viñas, Xavier; Sabater, Dani: Les Gavarres. Espai Natural;

327:39
• Tiron Ferré, Joan: Grimpant pel massís del Port; 327: 39
• Gel, Carles: 30 ascensions a peu per la Catalunya Nord;

327:39
• Oiarzabal, Juanito; Palomar, Roberto: El placer de alcanzar

la cumbre; 328: 39
• Ureña Llitjós, Josep; Berenguer Cuyàs, Ester: UEC de Bagà

(1953-2003). 50 anys fent excursionisme ¡ cultura; 328: 39
• Diversos: Montañeros de Aragón. 75 años de montañismo

(1929-2004); 328: 39
• Martorell Boada, Xavier: Excursions pel Tarragonès; 328: 39
• Fabrés Andreví, Xavier: En BIT pel Solsonès; 328: 39
• Buenacasa, David; Subirà, Marc: La ruta dels 9 refugis; 329: 39
• Cortès Ribelles, Manuel: La serra del Boumort i muntanyes

veines; 329: 39
• Atela, David: Aneto; 329: 39
• Arbusé Bellapart, Narcís: El Montgrí pas a pas; 329: 39

• Insa Montava, Josep: Les muntanyes de Prades caminant
de poble a poble; 329: 39

• Massó, Montserrat; Boada, Francesc: Ripollès; 329: 39
• Portell Rifà, Joan: Cerdanya; 329: 39
• Gel, Caries: Vall de Camprodon - Vall de Ribes; 329: 39

Opinió
• Conflictes al voltant del procés d'implantació de centrals

eòliques a les serres del Mestral i de l'Ebre. Saladié Gil,
Sergi; 323: 22-27

• Els motius de la gran tradició excursionista de Reus. Aguadé
Sans, Enric; 323: 38-40

• La nova generació de ferrades franceses. Gelabert, Joan;
Costillas, Beatriu; 324: 17

• Prohibir és fàcil. Gelabert, Joan; 326: 7
• La seguretat a muntanya. Parés, Santi; 326: 18-19
• Iran, revolució vigilada. Batalla, Xavier; 326: 26-27
• Ferrades sí, però de qualitat! García Picazo, Antonio; 327:

10-11
• Convulsió a la terra de l'inca. Castellano Camarasa, Ester;

327:28

Refugis
• Arrecerats al Besiberri. Catasús, Lluís; 318: 30-31
• Llistat de refugis a l'abast dels tresmils dels Pirineus.

Catasús, Lluís; 318: 32-33
• El nou impuls del xalet refugi de la Molina. Sacrest, Laura;

Rocias, Marçal; 319: 32-33
• El refugi Montsant. A l'ombra de la Roca Corbatera.

Catasús, Lluís; 320: 30-32
• Refugi Joaquim Folch i Girona. Circ d'Engorgs, Cerdanya.

González Gil, Óscar; 322: 30-32
• El refugi del llac d'Aubert. Ros, Bernat; Garriga i Martí ,

Pasqual; 324: 26-29
• Refugi Russell. Ascensió al pic d'Ardiden per la vall de Lutour,

la primera del cante Russell. Catasús, Lluís; 325: 30-32
• Andorra, país de refugis. Catasús, Lluís; 327: 12-15
• Refugis de muntanya. Janeras Casanova, Marc; Pascual

Berghaenel, Ramon; 329: 4-7
• Bs refugis de la UEe. Comissió de refugis de la Unió

Excursionista de Catalunya; 329: 8-9

Reportatge
• Fixació pels gegants. Miarnau, Manel; 318: 8-11
• Cinema ascendent. Forés, Beatriz; 319: 14-15
• Dones Everest 2004. L'èxit del pacte del Shisha. Verdú,

Hèctor; 321 : 4-7
• Curses d'orientació. Córrer i jugar a escacs. Miamau, Manel;

321: 20-23
• Cartografia montserratina. Pascual Berghaenel, Ramon;

Janeras Casanova, Marc; 322: 18-23
• Quo vadis Cartografia? Miarnau, Manel; 322: 24-25
• GSM. Els veterans del rescat de muntanya (1966-1981).

Castellano, Ester; 324: 4-8

Sabíeuque...

• La docència dels esports de muntanya. Pascual

Berghaenel, Ramon; 319: 28-30
• Notes generals sobre les construccions rurals a Catalunya.

González Gil, Óscar; 321: 30-31
• Manteniment muscular i muntanya. Cruz, Agustí; 324: 18-19
• Posa't les botes. El calçat específic per a la muntanya.

Francés, Jesús G.; 326: 30-32
• Alguns conceptes bàsics sobre el GPS. Altimira, Jordi;

García, Luis; 328: 30-32

SMS muntany_a
• La vall de les Garrotxes. Pascual Berghaenel, Ramon; 325: 10
• Les allaus. Informeu-vos abans de sortir. Catasús, Lluís;

325: 10
• Moixera de guilla. Catasús, Lluís; 325: 11

-.
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• L'almirall Fitz Roy. Pascual Berghaenel, Ramon; 325: 11
• Galayos. Afilades agulles granítiques que desafien el buit.

Catasús, Lluís; 326: 28
• L'espectre de Brocken. Un joc de llum, ombres i colors.

Pascual Berghaenel, Ramon; 326: 28
• Calta. Catasús, Lluís; 326: 29
• George Ledormeur. Pascual Berghaenel, Ramon; 326: 29
• Meravelles amagades. La cascada d'Ars i el circ de

Cagateille. Pascual Berghaenel, Ramon; 327: 30
• Esport d'aventura al segle XIX. El Baró Van Humboldt.

Pascual Berghaenel, Ramon; 327: 30
• Abellera aranyosa. Catasús, Lluís; 327: 31
• Arbres monumentals. Història viva que cal salvaguardar.

Catasús, Lluís; 327: 31
• Vall de I'lsuela. La cara oculta del Moncayo. Pascual

Berghaenel, Ramon; 328: 28
• Centres de Recuperació de Fauna Salvatge. El recés per als

é!nimals ferits a desvalguts. Catasús, Lluís; 328: 28
• Ibex dels Alps. Catasús, Lluís; 328: 29
• William Coolidge. Una vida consagrada als Alps. Pascual

Berghaenel, Ramon; 328: 29
• El Valle de los Sarrios. Seguint les petges dels ungulats.

Pascual Berghaenel, Ramon; 329: 18
• La ERA, la internacional senderista. Catasús, Lluís; 329: 18
• Willhelm Welzenbach. Referència desconeguda dels escala

dors. Pascual Berghaenel, Ramon; 329: 19
• Matafoc de muntanya. Catasús, Lluís; 329: 19

Viatges
• Miniatures perses. Per les muntanyes de l'Iran. Miamau,

Manel; 326: 20-25
• Postals des de Perú. Padró, Muntsa; Garcia, David; Artís,

Pere; Janeras Casanova, Marc; 327: 20-27
• Cròniques mexicanes. Garriga i Martí, Pasqual; 328: 20-27

Webs de muntan a

• Els tresmils dels Pirineus. Penyarroja, Maria; 318: 48
• Navegant entre ferrades d'aquí; Soler, Eduard; 320: 40
• Navegant entre ferrades d'allà. Soler, Eduard; 321: 40

• Quin temps farà? Soler, Eduard; 322: 40
• Serres oblidades, però no tant... Soler, Eduard; 323: 48
• Catalunya, parc a parc. Soler, Eduard; 324: 40
• Camins de cristall. Soler, Eduard; 325: 40
• Aigües avail... Soler, Eduard; 326: 40
• Dansa vertical. Soler, Eduard; 327: 40
• Catalunya, de fit a fit. Soler, Eduard; 328: 40
• Imatges. Soler, Eduard; 329: 40

Diversos
• Els tresmils dels Pirineus. Breu síntesi geogràfica. Pascual

Berghaenel, Ramon; 318: 4-6
• Breu història dels tresmils. Pascual Berghaenel, Ramon;

318: 12-14
• Bibliografia pirinenca d'alta cota. Janeras Casanova, Marc;

318: 45-47
• Santa Maria de Terrassa. Redescobrint el romànic del

Pallars Jussà. Peidró, Eliseu; Sansalvador, Josep; 320: 9-11
• Torres de guaita. Els sentinelles de sempre. Mir, Jordi; 321:

16-19
• La UEC al Fòrum. Verdú, Hèctor; 321: 26-28
• Cardó: passat, present i futur. Abelló, Josep; 323: 12-14
• Quines són les serres del Mestral? Garriga i Martí, Pasqual;

323: 4-5
• La història perduda de Gratallops. Estadella, Francisco; 324:

30-32
• La UEC de Bagà clou el seu cinquantenari. Ureña i l.liiós,

Josep; Berenguer i Cuyàs, Esther; 325: 20-21
• 50 anys d'excursionisme al Port. Polo López, Daniel; 325:

22-23
• Pau Vila, mestre i company, Vint-i-cinc anys en el record.

Mir, Jordi; 326: 12-15
• La dimensió vertical de la fotografia de muntanya. Janeras i

Casanova, Marc; 326: 16-17
• Passat, present i futur de la Secció d'Iniciació a la Muntanya

de la UEC de Mataró. Boter de Palau, Ramon; 327: 16-19
• Itinerari Marató i Mitja Marató pel Parc de Collserola.

Montserrat i Roig, Jordi; 328: 18-19
• Sepulcres megalítics. Un patrimoni en constant perill de

destrucció. Mañé i Sabat, Antoni; 329: 32
.

Fitxes d'itineraris

Alpinisme
• Pics de l'lnfierno. Lluch, Jordi; 318: 43-44
• Canal de I'Ordiguer. Garriga i Martí, Pasqual; 319: 37-38
• Pic de Spijeoles. Lluch, Jordi; 320: 37 -38
• Crabioules. Lluch, Jordi; 320: 37-38
• El Gran Astazou, pel Couloir de Swan. Garriga i Mar.tí,

Pasqual; 326: 37-38
• Cresta del Mig, per Coronas. Garriga i Martí, Pasqual; 326:

37-38

Bicicleta tot terreny
• Congost de Montrebei. Casalprim, David; 324: 37-38

Escalada
• Via Ferrada de la Morera del Montsant. Garriga i Martí,

Pasqual; 319: 37-38
• El Camí del Romeret. Garriga i Martí, Pasqual; 321: 37-38
• Roca Dreta de les Valls. Lluch, Jordi; 322: 37-38
• Ferrada Olmo-Urquiza. Garriga i Martí, Pasqual; 322: 37-38
• Pic de la Vaileta. Altimira, Jordi; 325: 37 -38
• Roca de I'Ordiguer. Altimira, Jordi; 325: 37-38
• Pique Longue de Vignemale. Lluch, Jordi; 327: 37-38
• Petit Astazou. Lluch, Jordi; 329: 37-38

Esquí de muntanya
• Pic de Tapau. Garriga i Martí, Pasqual; 318: 43-44
• La Punta Alta. Garriga i Martí, Pasqual; 319: 37-38
• Tuc de l'Estany de Mar. Garriga i Martí, Pasqual; 324: 37-38
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• Pic d'Envalira. Garriga i Martí, Pasqual; 324: 37-38
• Puig de la Collada Verda. Garriga i Martí, Pasqual; 329: 37-38

Muntanya
• Pic de Vallibierna. Lluch, Jordi; 318: 43-44
• La Punta de l'Aigua. Garriga i Martí, Pasqual; 320: 37-38
• El Loustou. Garriga i Martí, Pasqual; 321: 37-38
• Serra del Catl/aràs. Lluch, Jordi; 321: 37-38
• Pic de Rulhe. Garriga i Martí, Pasqual; 322: 37-38
• Mola de Colldejou. Garriga i Martí, Pasqual; 323: 45-46
• Escornalbou. Garriga i Martí, Pasqual; 323: 45-46
• Puig del Cabrafiga. Garriga i Martí, Pasqual; 323: 45-46
• Puig de Bassegoda. Garriga i Martí, Pasqual; 326: 37-38
• Pic de BOM. Travessia des de la vall de Benasc. Garriga i

Martí, Pasqual; 327: 37-38
• Moleta del Camp i l'Espina. Garriga i Martí, Pasqual; 327:

37-38
• Pic deIs Trois Seigneurs, pel Port de Lers. Catasús, Lluís;

328: 37-38
• Mola d'Estat, per la vall de Castel/fol/it. Garriga i Martí,

Pasqual; 328: 37-38
• Rocal/arga, des de Tavertet per Sant Corneli. Garriga i

Martí, Pasqual; 328: 37 -38
• El Castel/ de Milany. Garriga i Martí, Pasqual; 329: 37-38

Raqueta de neu

• Puig de Dòrria. Catasús, Lluís; 325: 37-38
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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,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937 591 234/608736714)
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, BTT, Escalada, Senderisme

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

Senderisme.

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

Passejades, 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, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

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 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.

o Massís del Garraf.
o Comarca, Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat, 14 Places.

'Obert només /a temorada d'estiu.

Butl/eta de subscripció
Se subscriu a ia revista Excursionisme (sis números fany) per i'import de 15 euros anuais.

Cognoms:- �Nom:L- _

Comarca: '- .....Població: �...

Tel:

DNI:..__ ....ICorreu electrònic: L-� � � _"

Dades bancàries:

Signatura:

Data: .

Fax:_� ------
Codi postal: _� ��
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el'
Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

� amunt de Mont Lluis, el coll de la Quillana dóna accés a la

subcomarca del Capcir, l'alta vall del riu Auda que presenta l'aparent

paradoxa de pertànyer administrativament al departament dels

Pirineus Orientals i no al de l'Aude. Si sabem que en els seus pobles

es parla català tot s'entén millor. Aquesta gran plana, coneguda per

les tres estacions d'esquí que acull, és envol e llargues valls

boscades i de cims sobre els quals obri a amb els esquís als peus

és un autèntic plaer, ndició que hi anem amb bon temps garantit.

En cas de temps inestable tota la zona és castigada per fortíssimes

ventades que esdevenen una perillosa trampa i poden deixar

la neu en condicions molt difícils per esquiar. Us proposem a

continuació una tria de cinc itineraris per descobrir, sense

presses, aquestes valls de relleus suaus, vents forts

i boscos encisadors.
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1. Pui elc P.m 2.'70 m) i jAon' lI.fc' (2.376 m) elcl elc LCI An ICI

En sortir hem de prendre el que sota la

neu sembla ser una pista que s'endinsa a

la vall de Vallserra, dominada a la part alta.
pel massís del Puig del Pam a la dreta i

pel conjunt del Mont Llaret i Roc d'Auda a

l'esquerra. La direcció cap al fons de la
vall és evident, tot i que dintre el bosc, a

estones, el camí es fa perdedor. Deixem a

l'altre costat el rodó estany de Vallserra i

més endavant passem per sobre de l'a

llargassat estany de la Balmeta (2.047 m),
gelat i cobert de neu. A les dues hores
arribem a 2.120 m a la cabana de la

Balmeta, situada en una mena de coll que
ja permet veure el Puig Perico Segons la

quantitat de neu, la cabana pot estar mig
soterrada. Des d'aquí només ens resta

encarar al nord la base de la serra deis
Alarbs, guanyar-ne la carena i, per suaus

però inacabables pendents, assolir el punt
culminant â'"2.470 m: el Puig de Pam,
amb vistes sobre tot el Capcir (3 h a 3 h
30 min).Pot ser que trobem la part alta
amb poca neu, depenent de si ha ventat
més a menys. Esquiem fins a retrobar la
cabana de la Balmeta i d'allí encarem al
sud-est una petita vall que amaga dos

estanyols i que sens dubte és el racó més
bonic del dia. A la sortida del segon
estanyol, les clarianes dels arbres mar

quen un clar revolt a la dreta que ens fa

guanyar ràpidament alçada i ens situa
sobre la carena del Mont Llaret. Aquest és
un gran pla inclinat cobert de petits pins
castigats per les ventades del Capcir i que
culmina lluny en una gran i visible creu de
fusta a 2.376 m. Sota la creu, esquiarem
per pendents molt suaus fins a trobar la

part alta del segon telesquí visible (Balcère
al plànol de pistes, paral·lel al telesquí de
Peberny). Còmodament esquiant per pis
tes, anirem a trobar la part alta del teleca
dira de Jassetes on hem de sortir de les

pistes pel marge esquerre i esquiar per la
via de servei de l'estació que ens deixarà
de nou als cotxes.

Cal esmentar que de vegades al Llaret se

l'anomena erròniament Roc d'Auda, però
aquest és un altre cim rocallós de 2.325
m que es trobaa l'extrem més oriental del
conjunt, a sobre mateix de l'estació d'es
quí i més visible des d'ella.



(2.470 m) i

Mont Uaret

(2.376 m) des de

Les Angles

m) i Serra de Mauri

(2.428 m) des de

Formigueres

de Galba

(» Puig del Pla Bernat

(2.436 m)

o Roe de Madres

(2.469 rn)

•
N

2. Pui Pelic 2.810 '" i Sell. de M.uli 2.'28 '" dee de FOI",i uelee

Pun� cie .o.�iclo: estació d'esquí de

Formigueres.
De.niycll: 650 m si agafem els

remuntadors.
Ho.o.i: 7 h per anar i tornar

Abans que res cal dir que hem de plante
jar-nos si farem l'anada i tornada en un

dia o bé en dos, ja que a mig camí hi ha el

refugi de Camporells. També, dormint allí,
pot combinar-se l'ascensió del Peric el

primer dia amb la del pic de Mortiers l'en

demà retornant per la vall de Galba fins a

la base de Formigueres, completant així
un bonic cap de setmana.

A les nou del matí quan l'estació obre,
durant 30 minuts deixen pujar els randon
neurs als telecadires de Calmazeille primer
i de Serra de Mauri després, amb un forfet

especial i més econòmic. Ens situem així i

en poca estona a la cota 2.350 m, estal
viant-nos prop de sis-cents metres de des

nivell. Del punt més alt de l'estació enca

rem la carena de la serra Mauri, on trobem
el punt culminant a 2.428 m. En aquest
cim observem sota nostre la conca lacus
tre 'que s'estén des de la base del Petit
Peric fins al pic de Mortiers i en la qual des

taquen els estanys de Camporells. En

general trobarem molta neu acumulada en

la baixada fins a l'Estany del Mig, que pos
siblement serà la millor del dia. En aquest
estanya 2.240 m hi ha els refugis de

Camporells. Són dos edificis: un de lliure
obert en permanència i al seu costat un de

guardat les claus del qual es poden dema

nar, reservant amb temps i pagant, a l'ajun
tament de Formigueres o a la Maison du

Capcir a Mont Lluís. Sortim d'aquest marc

encantador de plans boscosos i llacs tan

típic del Capcir que ens transporta mental

ment a latituds nòrdiques. Anem, mica a

mica, revoltant tota la base del Petit Peric
tot passant per un Ilaquet anònim a 2.236
m. Així que ens trobem ben al sud dels

"Perics" encararem per pendents ja més
drets la pujada al Petit Perico Mantenint-

nos a la nostra dreta pel fil de la carena arri
barem amb esquís als peus al cim de
2.690 m. D'allí baixarem al coll que el sepa
ra del seu germà gran i l'encararem, sem

pre per la dreta i fins a on el pendent per
meti. Acabarem de fer l'ascensió a peu fins
als 2.810 m del Puig Peric, sostre del

Capcir. Per retornar, haurem de desfer el
camí mirant de conservar el màxim possi
ble l'altitud per no haver de remar de torna
da a Camporells.
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3. Pic cie Mo.'ielf (2.605 m) c. I. yeall cie Geai!».

Pun' de to.'ido: el poble
d'Esposolia a 1.500 m. Hi arribarem
prenent el trencall cap a la D32d
que trobarem venint de

Formigueres un quilòmetre abans
d'arribar al poble de Puyvalador.

Detnivell: 1. 1 00 m

Ho.o.i: entre 7 i 8 h per anar i tornar

El principal atractiu de la sortida és de fet
la pròpia vall de Galba, llarga i solitària, que
acull dos cabanes refugi on poder fer nit i

gaudir així mes temps d'aquest entorn pri
vilegiat. D'Esposolia surt una pista que
remunta la vall amb escassa inclinació i

que en el seu primer tram és envoltada de
camps de conreu. En unes dues hores,
allà on acaba la pista, trobem el refugi de
la Jaceta (1.650 m) obert permanentment
amb 16 places, sense matalassos però
amb una bona llar de foc per escalfar la
vetllada si es dóna el cas. Vall amunt

topem a 1.760 m amb la cabana de la

Jaça de la Llosa, més petita i en un estat
més precari, però on podríem dormir si fes
falta. Passada aquesta cabana, sortim ja
de la vall pels pendents boscosos de la

Baga de la Muntanyeta seguint les mar

ques del GR Tour du Capcir. Aquest ens

va encarant al sud i, tot seguint el torrent,
s'enfila entre els piquets del Ras de la Sal

i de la Muntanyeta fins a guanyar la conca

dels estanys de Camporells tancada pel
Puig Peric, el Puig de la Portella Gran

(2.765 m) i a la dreta de tot el més esquia
ble i evident Pic de Mortiers, que encarem

i assolim sense descalçar-nos els esquís
(unes 4 h des de la Jaceta). Aquest cim
domina a ponent la vall que puja d'Ax cap
el refugi d'En Beys, on destaca la conegu
da Dent d'Orlu. En baixar del cim, si ens

mantenim arrecerats a la base, podem
tornar a la vall de Galba per la vaileta de
Peira Escrita, que rep el nom d'uns enor

mes blocs de pedra amb gravats fets per
pastors des l'època romana fins als nos

tres dies. Més avall s'ajunta amb el camí
de pujada. A mesura que ens acostem al
poble ens veurem obligats a remar a a fer
esquí de fons amb la talonera lliure, donat
l'escàs pendent de la vall.

,. Pui ciel PI. Be.".' (2.'36 m)

Pun' de .o.'ido: el poble de
Fontrabiosa (1.500 m). Hi arribem
des del mateix trencall que per
l'itinerari anterior i prenent en última
instància la carretera D32b.

Detnivell: uns 1.000 m tenint em

compte que hi ha un sifó.
HO.OIi: entre 7 i 8 h. No hi ha cabanes

a refugis que permetin fer el

recorregut en dues jornades.

El Puig del Pla Bernat és un cim poc

conegut que domina la vall de Galba, i per
assolir-lo caldrà estar atents al canvi de
vall que es fa a la segona meitat de l'as
censió. Sortim de Fontrabiosa per l'evi
dent camí que remunta la vall pel marge
esquerre en el sentit de la pujada. No té

pèrdua, i quan tornem serà un dels trams

més excitants de la baixada perquè és
estret i no permet errors. Ala cota 1.700
m sortim a una pista ampla i evident que
seguirem, fent drecera en dos grans
revolts, per sota el Roc del Querubí en

direcció a la part alta de la vall del Rec
dels Escugots. Passat l'esmentat roc, la

pista ens deixa guaitar sobre un estimball

cap a la vall de Galba. A la cota 2.000 m,
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on la pista comença a desdibuixar-se i fa
un marcat gir al nord, hem de seguir recte
entre bosc. Abans d'un centenar de
metres ens estarem endinsant en una

coma que baixa del nostre cim cap a la
vall de Galba. Haurem de perdre uns 15 a

20 metres per situar-nòs al llit d'aquesta
coma en l'anomenat Clot del Mig. Aquest

serà, de fet, l'únic desnivell que caldrà

remuntar a la baixada. Sortim cap amunt

per una evident pala que surt a l'esquerra
tot fent voltes maria. Uns cent metres més
amunt fa un replà i segueix ja per una

ampla espatlla que fa una segona inflexió
en desembocar en un gran pla amb

arbres recargolats pel vent sobre el que

s'alça l'allargat cim de Pla Bernat. Pugem
aquesta carena cercant el mínim pendent
i planegem fins al cim marcat per un

amuntegament de pedres. Ara les vistes

se'n van cap al nord sobre el Oonasà i a

llevant cap a la Serra de Madres. I més
enllà cap al massís del Canigó. Tornarem

per on hem vingut.

S. Roe de Madre, (2.469 m)

Rigors hivernals baixant del Roc de Madres

Pun' de .o.'id ..: més avall de Puyvalador, en el punt en què la carretera 0118 creua el riu Auda, trobem la confluència d'una

pista gue va a cap a la presa. Hem d'aparcar allí, a la cota 1.398 m.

De.nivell: 1.070 m

Ho.... i: entre 4 h i 4 h 30 min per la pujada i unes 6 h a 7 h per al total.

El Roc de Madres és, en virtut del seu allla

ment, el cim més emblemàtic del Capcir
amb permís del Puig Peric, és clar.

Presenta tres fases d'ascens ben diferen

ciades. La primera part recorre pistes
amples dintre de bosc i hi ha alguns tren

calls que sense el plànol a 1 :25.000 poden
resultar perdedors. A 1.570 m passem per
la cabaneta de Becet, al costat de la pista.
Poc més amunt, quan la pista fa un mar

cat revolt al fons del rec del Roc Marí, l'a
bandonem i ens endinsem seguint les

marques del GR Tour du Capcir. Per un

evident camí dintre un bosc espès, guan
yem altitud per acabar sortint sobre els
arbres a la proximitat del rEjlfugi Oller situat

a 1.830 m (refugi malmès no utilitzable).
Comença aquí la part més espectacular
de l'ascensió, tot remuntant unes amples
pales de neu penjades sobre la vall, camí
d'una inflexió dels pendents a 2.250 m i

tenint a sobre nostre i a la dreta l'imponent
agulla rocallosa del roc Marí. A partir dels
2.250 m, els pendents es suavitzen i
comencen a aparèixer nous rocs que
semblen petits cims. Finalment, llunya la

nostra esquerra, distingirem el doble cim
del Roc de Madres. Tardarem encara 30 a

40 minuts més en arribar-hi. AI cim mateix

hi ha una petita construcció de pedra des

de temps immemorial que a l'estiu pot ser

vir d'aixopluc però que a l'hivern la neu i el

gel en fan una mola gelada a la que no s'hi

pot accedir. Les vistes més espectaculars
són cap al vessant sud sobre la coma de

Ponteils, sobre la qual ens trobem penjats.
Un quilòmetre més a l'est s'aixeca el Roc

Negre, només deu metres més baix que el
cim on som. Si volem anar-hi després,
haurem de desfer el camí. A la baixada el

tram més difícil dintre del bosc pot resultar

també el més engrescador.
Aquest cim, degut als tallats que té al ves

sant sud, és especialment delicat en cas

de boira a vent fort, tant per les possibles
caigudes com pel fàcil que resulta des

orientar-se en els plans que porten al cim

i acabar baixant cap a on no toca.

Cartografia recomanada: mapa Mont-LoUis Font-Romeu. Full 2249 est, a escala 1 :25.000 de I'IGN francès.

Només queda fora la part alta de l'ascensió a Madres, que Ja sena al full 2349 ouest.

Menys útil sena el full Cerdagne Cepclr a escala 1 :50.000, edició de Randonnées Pyrénéennes
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£al muntanya

LA LLACUNA DE GALLOCANTA

El paradís de les grues
Un dels enclavaments de major valor

ecològic de les terres del Jiloca és la lla
cuna de Gallocanta. Situada a cavall de
les províncies de Terol i Saragossa és una

de les zones humides més importants de
la Península Ibèrica i d'Europa per les
comunitats biològiques que hi habiten,
tant vegetals com animals. A causa de la
importància que té per a les aus aquàti
ques com a zona de nidificació i, sobretot,
com a refugi d'espècies hivernants està
declarada com a Refugi de Fauna
Silvestre, Zona d'Especial Protecció per a

les Aus (ZEPA) i inclosa en la Llista de
zones humides d'Importància Interna
cional (Conveni Ramsar).
Té unes característiques geològiques sin

gulars originades per l'enfonsament tectò
nic d'un sector del Sistema Ibèric. Es
troba situada a 1.000 m d'altitud en el
fons d'una extensa conca endorreica aïlla
da i independent. Les seves aigües són
salabroses i el seu nivell fluctua periòdica
ment en cicles de diversos anys.
AI voltant de la llacuna hi ha traçats diver-

sos itineraris i passejades que ens perme
tran gaudir de l'impressionant patrimoni
natural, i amb una mica de sort podrem
observar de ben a prop algunes de les

espècies habituals de la llacuna. El gran
espectacle arriba en les èpoques de

migració d'aus, on destaca la grua (Grus
grus) amb un cens de fins a 60.000

exemplars, la concentració més multitudi
nària i impressionant d'aquesta espècie
en tota la Península.

Si hi aneu, no deixeu de visitar el Centro
de Interpretación de la Laguna de
Gallocanta situat a mig camí entre els

pobles de Tornos i Bello, i el Museo de las
Aves ubicat al poble de Gallocanta. A
l'hora de dormir eilloc més adient pels afi
cionats a les aus és l'alberg rural ornitolò
gic Allucant situat al poble de Gallocanta.

Llurs Catasús

OBSERVATORI DEL PAISATGE

L'espai de trobada en la qestió i
conservació del paisatge
LObseNatori del Paisatge és un òrgan
d'assessorament de l'administració i la
societat catalana en matèria de paisatge.
Aquest ens, previst per la Llei de protee
ció, gestió i ordenació del paisatge, es va

constituir formalment a finals del 2004

però no ha estat fins ara que ha començat
a ser operatiu. Està dirigit per Joan

Nogué, catedràtic de geografia humana
de la Universitat de Girona, i la seva seu

central es troba al claustre de l'edifici

Hospici d'Olot.
Les principals tasques de l'Observatori
són estudiar el paisatge i fer-ne un segui
ment de llur evolució i transformació; esta
blir criteris per a l'adopció de mesures de

protecció, gestió i ordenació del paisatge
en el marc d'un desenvolupament soste

nible; proposar actuacions encaminades
a la millora, restauració o creació de pai-

satge; i elaborar els catàlegs de paisatge
de Catalunya destinats a identificar, classi
ficar i qualificar els diferents paisatges
existents.
En concret les principals actuacions pre
vistes per l'Observatori, per a l'any 2005-
2006 inclou entre d'altres la elaboració de
dos catàlegs de paisatge, els correspo
nents als àmbits territorials del Camp de

Tarragona i la Plana de Lleida; la constitu
ció del Consell Assessor; la creació de la

pàgina web de l'observatori i d'un butlletí

digital; i la creació del Centre de
Documentació i d'una línia editorial pròpia.

Per a més informació consulteu la pàgina
web www.catpaisatge.net.
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Liquen geogràfic
Família: Rizocarpàcies Espècie: Rhizocarpon geographicum

Els líquens són organismes formats per
l'associació simbiòtica entre un fong i una

alga. D'una banda l'alga subministra la

matèria orgànica necessària,
mentre que de l'altra el fong
proporciona l'ambient ade

quat perquè es pugui desen

volupar. Els líquens estan

representats pràcticament a

tots els ecosistemes i sovint
es troben entre els organ is

_!lles pioners que colonitzen
els nous ambients. Aquest és
el cas dels líquens crustacis

que colonitzen l'hàbitat més

inhòspit: les roques.
Els líquens crustacis presen
ten el tal·lus o cos en forma
de crosta que creix fortament

adherida a la roca, de tal
manera que no és possible
de separar-los. Les substàn
cies minerals que necessiten les obtenen

principalment de l'aigua de la pluja i la

rosada i en menor mesura del mateix

substrat rocós. Dins d'aquest grup, asso

ciat sempre a les roques silícies, trobem el

liquen geogràfic.

de reconèixer pel seu tal· Ius groc-verd, are

olat, marcat per unes línies negres.
Tanmateix el seu color i les seves formes

capricioses, que a voltes ens

recorden el mapa d'un país
imaginari, contribueixen en

gran mesura a alleujar l'as

pre paisatge rocós.
A causa de la seva fisiologia
els líquens creixen de
manera extraordinàriament

lenta amb períodes de

repòs quan les condicions

són desfavorables. Precisa

ment, calculant l'increment

anual de la seva superfície
s'ha determinat una edat de

milers d'anys per a alguns
exemplars. Aquestes carac

terístiques són la base de la

liquenometria, un mètode

de datació on cal establir la

corba de creixement delliquen.Aquesta espècie és molt abundant a l'alta

muntanya on amb freqüència la trobarem

recobrint grans extensions rocoses. És fàcil Lluís Catasús

Oscar Eckenstein

El nou disseny d'una antiga eina, els

grampons, i una tècnica de gramponatge,
coneguda com a "francesa" o

"Eckenstein"
.
precisament són segura

ment les principals aportacions
a l'historia de l'alpinisme
d'aquest anglès nascut a

Londres al 1859.

Els grampons eren ja
perfectament coneguts a

diferents serralades del

món, com els Alps o el

Caucas, quan Oscar
Eckenstein al 1908 creà el
de 10 puntes. Haurien

de passar encara 25

anys fins que
Grivel afegís les

puntes davan

teres, i, per
tant, obrís la

porta a l'es
calada en

gel de difi
cultat. El
nord-ame-

ricà Yvon Chouinard encara introduiria

noves modificacions a la dècada dels 60.

La falta de puntes davanteres (horitzon
tals) condicionà l'ús dels grampons.
L'essència de la "tècnica francesa" es

troba en clavar totes les puntes (verticals)
obligant en conseqüència a realitzar uns

moviments de torsió del turmell en flan

queig i pujada i de flexió de genoll en bai

xada, que la fan feixuga.
Eckenstein participà en

vàries expedicions al

Karakorum sense èxit però fou present a

les primeres ascensions d'alguns quatre
mils alpins: el Stecknadelhorn (Oberland)
el 1887, amb Matthias Zurbriggen, i el

Mont Brouillard (1906), al massís del Mt.

Blanc.

Ramon Pascual



xt i fotografies de Jordi Admetlla Batlle
etge especialista en medicina de muntanya
embre de l'Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya i participant
èdie en expedicions a l'Annapurna, Aconcàgua, Diran Peak,
ie Lenin i d'altres

Els temes de l'alimentació i la hidratació
a muntanya en particular, però també

durant l'exercici en general, han estat

debatuts en moltes ocasions. Sembla,
però, que el resultat mai ha estat prou
clar i satisfactori per al qui practica
esport. La causa cal buscar-la en el fet

que tots voldríem una resposta concre

ta, fàcil d'entendre, de recordar i de por
tar a la pràctica. Una recepta màgica
que valgués per a totes les situacions.
Però només alguns dels ingredients són,
per intUitius o per bagatge cultural, ben

sabuts per tothom. D'una banda se sap

que per fer exercici cal augmentar la

ingesta de "combustible". I de l'altra,
que per al bon funcionament del cos l'ai

gua és imprescindible i que durant l'e

xercici aquesta necessitat augmenta.

Dit això, apareixen les preguntes: en

quina mesura?, quan cal prendre aigua i

menjar?, cal separar el menjar del

beure?, tot el que es diu sobre aquests
temes és cert?, no hi ha molts mites? ...
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Hidratació
en les activitats
a la muntanya
Valorar els requeriments

La necessitat de menjar i beure depèn del que es gasta, i això té a veure amb moltes
variables que cal tenir en compte. Algunes són força evidents, però d'altres no ho són
tant:
• la intensitat i durada de l'exercici;
• les condicions físiques prèvies generals i momentànies de cadascuna de les

persones;
• les característiques de l'exercici;
• les condicions meteorològiques del moment;
•

... i fins i tot l'equipament que portem.



L'ambient a muntonvo
La pràctica d'esports de muntanya posa de relleu aquesta gran
variabilitat. Sabem que l'ambient de muntanya és molt variable,
tant pel que fa a l'orografia (i per tant a l'exigència i la intensitat

de l'exercici) com pels possibles canvis bruscs de les condicions

meteorològiques. Les activitats a muntanya solen ser d'una
durada entre llarga i molt llarga, incrementant així les possibilitats
de canvis en el temps i el recorregut per diferents tipus de
relleus dins la mateixa jornada.
A muntanya, més que a qualsevol altre lloc, haurem d'acceptar
que la recepta màgica no existeix. Haurem d'aprendre a valorar

les necessitats de cada moment i a preveure-les ja abans

d'iniciar l'activitat. Si volem evitar problemes i rendir al màxim, és

interessant tenir alguns coneixements tècnics, així com també és

-important l'auto-coneixement. Però cal tenir en compte que la

sensació de set i de gana són tardanes respecte les necessitats

de l'organisme.
Un altre punt a destacar és que la fatiga -que sovint utilitzem

com a mètode per calibrar la intensitat de l'activitat-, també té

un altíssim component subjectiu que dificulta la valoració

objectiva del treball realitzat. Beure a menjar confiant en la
memòria i les sensacions, no és un bon mètode, ja que les

situacions mai es repeteixen amb exactitud.

La hidratació
Sense desmerèixer la necessitat de menjar, és de cultura

popular -i en aquest cas, confirmat pels fets- que els

requeriments d'aigua són més imprescindibles i menys

"ajornables" que els de menjar. És sabut que les reserves

energètiques del nostre cos permeten més flexibilitat de cara a la

reposició que les d'aigua. De fet, hauríem de considerar que les

reserves d'aigua no existeixen a que són escasses. L'únic que fa

el cos és gestionar-ne l'eliminació.

Aleshores, l'única recepta eficaç seria beure força i en qualsevol
moment. Com que això no és practicable per culpa de la

dificultat en l'obtenció, emmagatzematge i, sobretot, transport
pel pes de l'aigua, hem d'arribar a un punt d'equilibri.

Proporcio d'aigua a l'organisme
La composició del cos de l'home té una proporció majoritària
d'aigua (entre el 55% i el 65% en l'home adult). Aquesta aigua té

múltiples substàncies en solució (amb uns estrets marges de

tolerància pel que fa a la variabilitat de les concentracions) i és el

medi imprescindible per al manteniment de la vida de

I' organisme.

Possiblement perquè la vida s'originà a l'aigua i en general s'ha

desenvolupat a prop de l'aigua, la majoria d'éssers vius (llevat
d'alguns organismes que s'han adaptat a medis amb escassetat

extrema), no han desenvolupat sistemes d'emmagatzematge
(cosa que no es pot dir dels components energètics, que

sempre han estat més escassos).
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Funcions de l'aigua i distribució
Sense entrar en molts detalls, cal dir que l'aigua acompleix
múltiples i variades funcions a l'organisme:
• Proporcionar el medi i el suport per a les reaccions químiques

a les cèl·lules.
• Repartiment a distància dels nutrients i de l'oxigen. Ho fa la

sang, que ha de mantenir una fluïdesa adequada.
• Recollida de productes residuals. també ho fa la sang.
• Eliminació dels productes residuals solubles en aigua, per mitjà

de l'orina.
• Manteniment de la funció respiratòria mitjançant la fluïdificació

de les secrecions per humitejar l'aire.
• Control de la temperatura: per eliminar la calor per mitjà de la suor i

també per a la conservació de l'escalfor (quan fa fred), fent arribar

sang calenta (amb els seus nutrients i oxigen) a les extremitats.

A més, cal que mantingui una concentració de soluts (sals i

altres substàncies dissoltes) determinada. Pel correcte

funcionament, el cos ha de mantenir la quantitat d'aigua dintre
uns marges estretament limitats. Una reducció en l'aigua
corporal comportaria una reducció de les funcions bàsiques de
les cèl·lules. Les que més ho pateixen són les de més alta

activitat, com les musculars. Això es reflecteix en un descens
molt important del rendiment físic a partir de pèrdues d'aigua
relativament petites (vegeu el quadre Pèrdua de rendiment físic) i

és per aquest motiu que cal mantenir un equilibri entre les

despeses (o pèrdues) i els ingressos d'aigua.

·'II"-II=-- I

Pèrdua de pes Efectes sobre el rendiment

< 1% (-600-700 g) I Sense efectes. Rendiment màxim.

1-2% (-600-1.400 g) Sensació de set lleu. Risc de reduir el rendiment.

2-3% (-1.200-2.100 g) Sensació de set intensa. Reducció del rendiment fins un 10%.

6-8% (-3.600-5.600 g) Formigueig de les extremitats. Risc de desmai. Reducció en el
rendimentfins un 30%.

Quantitat �__

El primer dubte que ens ve al cap és com saber la quantitat
necessària i, en segon lloc, el ritme (o la freqüència) amb què
l'hem de prendre.
Per a respondre la primera pregunta cal avaluar les pèrdues. I aquí
comencen les dificultats. La majoria d'aquestes pèrdues no es

poden "regatejar" i algunes poden augmentar molt en

determinades situacions (vegeu el quadre Pèrdues d'aigua diàries).

D'altra banda, cal tenir en compte que cal garantir un mínim
de producció d'orina d'entre 500 i 1.000 ml/dia (20 a 40 ml/h)
per a la correcta eliminació de residus i així evitar danys als

ronyons. Les pèrdues per suor poden arribar fins a 1.000 o

3.000 ml/hora. Recordem, a més, que el degoteig de suor

comporta una gran pèrdua d'aigua sense el benefici de

l'eliminació de la calor.

Les pèrdues per la respiració estan directament relacionades

amb la quantitat d'aigua que conté l'aire que respirem -que

depèn de la temperatura i la humitat relativa- i de la quantitat
d'aire que respirem per minut (ventilació pulmonar). A menys

temperatura, la quantitat màxima d'aigua que pot contenir l'aire
es redueix. I cal saber que, normalment, la humitat relativa a la

muntanya sol ser més baixa que a prop del mar. Com que en

altitud hi ha menys pressió atmosfèrica (i per tant menys

quantitat d'oxigen en el mateix volum d'aire), ens cal ventilar

molt més.

PÈRDUES D'AIGUA DIÀRIES (ml)
T" normal Clima càlid Exercici dur i perllongat

Pell (no inclou la suor) 350 350 350

Aparell respiratori 350 250 650
-

Orina 1.400 1.200 500
--

Suor 100 1.400 5.000

Femta 100 100 100
-

TOTAL I 2.300 3.300 6.600

¡ Font: Guyton Ba Ed.
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Arribem a la conclusió que a la muntanya es troben tots els
elements desfavorables per a l'exercici físic: més necessitat de
ventilar i quantitat d'aigua a l'aire més reduïda (vegeu el quadre
Pèrdues d'aigua amb la respiració).
Així doncs, podem calcular que en repòs, si no fa calor, cal

recuperar uns 100-110 ml d'aigua per hora de mitjana,
comptant les 24 hores del dia. En situació de calor important,
caldria augmentar a uns 150 ml. I durant l'exercici, de 250 ml a

1.000 ml (o fins i tot més) per cada hora d'exercici.

Donat que la majoria d'aliments ja porten un alt contingut
d'aigua (amb una dieta normal podem ingressar uns 850 ml



d'aigua al dia), no és necessari que ingressem tota l'aigua en

forma de líquid, però si que cal tenir en compte que a muntanya,
moltes vegades, portem menjars força deshidratats. El propi
metabolisme dels aliments. fa també una significativa aportació
d'aigua (uns 350 ml/dia).
Com es pot veure, malgrat que l'ideal és fer una reposició de

líquids el més ajustat possible al ritme de pèrdues, fer un càlcul

aproximat és molt complicat. Alguns autors intenten donar una

xifra per respondre la pregunta de quina és la freqüència
adequada per beure aigua i recomanen beure entre 250 i

1 .200 ml per hora repartits cada 15 a 30 minuts.

Qualitat

Deixant de banda les xifres, l'única cosa que sempre va bé en el
tema de l'aigua és "millor que en sobri".

Pèrdues d'aigua amb la respíracíó Pèrdua d'aigua (g/hora)

Altitud Temp ('C) Humitat Rel ('lo) Repos arcier o erat
- --

a 20 70 16 50
¡ a

3.000 I a 50 30 95

I
---

5.500 a 50 42 135

Font: Càlculs propis

Ex M d

La qualitat adequada de l'aigua per beure depèn de diversos

factors:

1. L'existència de soluts (sals dissoltes). L'intestí, per absorbir

l'aigua necessita que hi hagi algunes substàncies dissoltes.

De forma natural són sals minerals en baixa concentració.

Altres substàncies, com sucres, també ho faciliten.

2. Partícules suspeses.
3. Problema de contaminants (potabilitat):

a. Biològics: virus, bacteris, protozous, fongs, larves a ous de

"cucs"..

b. Químics.

1. L'aigua recollida a alta muntanya i la recollida directament

de la pluja (així com l'obtinguda fonent neu) no ha tingut
temps de "recollir" sals.

La importància d'aquest tema queda relativitzada quan es beu

aquesta aigua juntament amb el menjar. Aquest és qui aporta els

soluts. Quan es beu aigua no coincidint amb el menjar, és quan
es pot posar de manifest el problema. Com s'ha dit, a l'intestí li

costa absorbir l'aigua, i aquesta es pot perdre parcialment en

forma de diarrea.

Per tal d'evitar-ho, n'hi ha prou posant algunes sals i/o sucres a

l'aigua en quantitats petites.
Clàssicament s'hi ha afegit "Litines", suc de llimona, sucre, una

"punta" de sal comú". Totes les opcions són correctes. En els

darrers anys (sobretot després d'unes imatges televisades de

l'arribada "agònica" d'una maratoniana dels jocs olímpics de Los

Àngeles del 1984 completament deshidratada) han aparegut
múltiples preparats comercials anomenats begudes isotòniques.
La base de tots ells és posar algunes sals i sucres. Res a dir

excepte que en general porten massa concentració (millor diluir

Ies més del que diu el fabricant), que porten vitamines i

saboritzants que no aporten cap qualitat nutritiva a avantatge
rellevant respecte els sistemes clàssics.

Pel que fa a respondre la pregunta de si són necessàries les

begudes isotòniques, cal recordar que abans de l'esclat

comercial d'aquestes begudes, ja feia molts anys que en Tensing
i en Hillary havien assolit l'Everest. Feia encara més temps que es

feien maratons i voltes ciclistes amb marques increlbles.

2.- L'aigua que aconseguim a la muntanya, en moltes ocasions

pot ser tèrbola per portar restes de llots i terres de les lleres dels

rius i rierols. Això són partícules inorgàniques biològicament
inerts, però que poden actuar com "irritants" per a l'intestí.

En el cas de desfer neu, possiblement poden quedar cristalls

microscòpics que també poden tenir el mateix efecte "irritant".

En els dos casos es poden produir diarrees poc importants,
però si molestes.

La manera d'evitar-ho seria deixant reposar per a "precipitar" els

sòlids a amb un filtre (si és només per això no cal que sigui de

porus molt petit) en un cas, i deixar prou temps per a desfer-se

en el segon, així com poder guardar l'aigua en una temperatura
allunyada dels O°C.
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Com ja s'esmenta al text, aquests mètodes únicament són per a combatre la possible conta
minació biològica. No hi ha cap mètode simple per a descontaminar de productes químics.

POTABILITZACiÓ DE L' AIGUA PER BEURE

Mètodes físics
• Calor: Elimina tots els gèrmens patògens. Cal bullir (segons algunes fonts cal assolir més

de 80'C, en altres és suficient amb 71 'c) durant 10 minuts. A partir de 5.500-6.000
metres, l'aigua bull a menys de 80'C.

• Filtres: Hi ha diverses marques i qualitats. Per a garantir que protegeix de bacteris (els
virus són massa petits per a ser filtrats, malgrat que algunes marques asseguren que els

filtren) cal un porus menor de 0,3 micres. Per a eliminar virus cal afegir algun mètode quí
mic a menor concentració de l'habitual.

Si l'aigua és tèrbola els filtres es col-lapsen ràpidament. Millor deixar-la precipitar prèviament.

Mètodes químics
• Basats en clor: Elimina virus i bacteris. A les concentracions tolerables, no elimina els pro

tozous, ni els quists de paràsits freqüents. Tampoc les larves de cucs ni llurs ous.

S'inactiva molt per l'aigua amb residus orgànics. Per a evitar-ho cal, prèviament, deixar
precipitar l'aigua tèrbola a utilitzar algun mètode filtrant.

Quantitat: depèn del preparat. Elilleixiu comercial (50 g de ciar/I) 2 gotes per litre d'aigua.
Esperar uns 30 minuts. En altres preparats comercials, cal seguir les instruccions .

• Basats en iode: Protegeixen de virus, bacteris, protozous i llurs quists. No eliminen larves
de cucs ni llurs ous.

També s'inactiva parcialment per la presència de residus orgànics. També és millor deixar
precipitar abans l'aigua tèrbola a utilitzar algun mètode filtrant.

Quantitat: depèn del preparat (concentració de iode) de la temperatura i del temps al que
estiguem disposats a esperar. La tintura de iode al 2 % i l'alcohol iodat al 2% (aquest
segon dóna menys mal gust, però cal demanar a la farmàcia que el preparin): 8 gotes per
litre d'aigua (si està a uns 20-25'C). Esperar uns 10 minuts.

Si reduim la quantitat de iode a la meitat i multipliquem per 2 el temps, mantenim I'eficàoia.

Per cada 10'C que baixa la temperatura de l'aigua cal multiplicar per 2 el temps de con

tacte (o la quantitat de iode).

• Altres: Hi ha altres mètodes menys estesos basats en sals de plata, diclorisocianurat,
altres i combinacions.

Si es vol afegir algun preparat amb sucres i vitamines (components orgànics), cal fer-ho
després de la potabilització complerta; passat el temps de contacte.

Potabilització de l'aigua per a desinfectar verdures

Cal mètodes químics. La quantitat de desinfectant és la mateixa que la de l'aigua per a beure
multiplicada per 2,5. Esperar uns 30 minuts, i posteriorment rentar amb l'aigua de beure.

3.- L'aigua potable és aquella que s'ha analitzat i es pot
garantir que no té cap tipus de contaminant (químic ni

biològic) en proporcions potencialment nocives. A la

muntanya rarament podrem tenir qui ens analitzi l'aigua. Així,
haurem de tenir en compte altres factors.

Totes les aigües superficials (entre la superfície i fins -5 metres

de profunditat segons la porositat del terreny i l'existència o no

de possibles contaminants) poden potencialment tenir

contaminants biològics o químics. Això no ha de servir per a

tenir "fòbia" absoluta a aquestes aigües, però en tot cas, mai

tindrem garanties. De fet, qui ens pot garantir que sobre un prat
paradisíac dels Pirineus creuat per un rierol no hi ha un ramat de
bestiar?

No hi ha CAP sistema casolà per a determinar la potabilitat de

l'aigua.
Les aigües profundes, malgrat poder estar contaminades, en

general reuneixen més garanties. Es podria dir que en zones on

no hi ha impacte humà proper (granges, indústries i poblacions
humanes), i el terreny no és molt porós es podria considerar no

contaminada. És poc pràctic, mai farem un pou de 5 metres

quan anem a la muntanya.
Arribat a aquest punt, com les garanties de potabilitat mai les

tindrem, per a minimitzar riscos l'única opció per a eliminar la

contaminació biològica (no hi ha cap sistema senzill per a

eliminar tots els possibles contaminants químics) és utilitzar

algun mètode dels que surten al quadre adjunt (n'existeixen
altres no aplicables a les situacions que ens trobarem).

Què passa si ingerim aigua contaminada?
Pel que fa a la contaminació química no hi podrem entrar. Poden
passar tantes coses com possibles substàncies contaminants hi

ha Ua sigui a curt o llarg termini).
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Pel que fa als contaminants biològics, també pot ser força
variable, segons el "germen". Per freqüència, el més important
són vòmits i/o diarrea a vegades amb febre. En alguns casos, es

poden afectar altres òrgans.

En aquest cas, (en la immensa majoria dels casos), l'únic que
cal és "reposar" l'aigua perduda. Naturalment amb aigua que
reuneixi garanties de potabilitat.
Per tal d'afavorir l'absorció, es pot fer un preparat amb sals
anomenat SRO (Solució de Rehidratació Oral). Podeu preparar
ho amb les proporcions del quadre "SRO casolana".

Si els vòmits ho impedeixen, normalment, deixant passar un

temps prudencial, aquests cedeixen i es pot iniciar la ingesta en

petites quantitats però freqüents.
L'excepció, en que caldria consultar segur, seria si amb la diarrea

apareix sang i/o moc, i si apareix febre alta (de més de 38 o 38,5"C).

SRO (SOLUCiÓ DE REHIDRATACiÓ ORAL)

Per un litre d'aigua afegir dues cullerades soperes de sucre,
un pessic de sal i el suc d'una llimona.

Protecció de l'aigua
Un darrer aspecte a tenir en comte si l'ambient és molt fred,
seria el de prendre mesures per a que no es congeli l'aigua (en
algunes condicions, ni la cura en mantenir el recipient d'aigua en

una zona de la motxilla propera a l'esquena per a aprofitar el

calor humà pot evitar la congelació). Així, pot fer falta: aïllament

tèrmic, i /0 posar la beguda calenta a les cantimplores (atenció
la tolerància al calor d'alguns recipients plàstics) com tes o altres

infusions, brous, etc.

Res més desagradable que carregar el pes de l'aigua, i que quan
es necessiti sigui tot un glaçó dins un recipient desaprofitable.
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de les seves ascensions. Amb tot, tres alpinistes catalans
s'han beneficiat també d'aquestes subvencions Sílvia Vidal
del Centre Excursionista de Flix per la primera ascensió en

estil solitari a la via 7 Espases (480 m A3 / A4 / 5+, 12
dies, 11 bivacs) de l'Iris Peak (5.170 m), serralada de
Lahaul, Himachal Pradesh, índia; i Jordi 'Toti' Valés de la
UEC de Mataró i Edu Marín del Foment Excursionista de
Barcelona per la primera ascensió de la via La vía es bella
(1 .000 m, 8a+ a vista, 22 hores, 1 bivac) de la cara nord
del Kegeraj, fiord Leysbothon, Noruega.

Les millors activitats alpinístiques de l'any 2005 segons la FEDME

Com cada any el Jurat d'Activitats Alpinístiques d'Ait Nivell
(JAAAN) de la FEDME ha premiat amb subvencions les
millors activitats alpinístiques corresponents al 2005.
Aquest, però no ha estat un any destacat en l'activitat
alpinística d'alt nivell i el jurat, presidit per Jordi Pons (vice
president de la FEDME), ha decidit deixar desert la màxima
distinció, el Piolet d'Or.

La majoria de premis han recaigut a alpinistes de l'Euskal
Mendizale Federazioa que destaquen per l'alt nivell tècnic

CONVENI ENTRE LA FEEC I EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
El Servei Meteorològic de Catalunya ha signat un conveni de
collabcracó amb la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) per facilitar als refugis de muntanya pirinencs els
diferents pronòstics que elabora el Servei. 25 refugis d'alta muntan
ya de Catalunya es beneficiaran d'aquesta informació que inclourà
el Butlletí Meteorològic Pirinenc, el Butlletí de Perill d'Allaus (quan en

sigui l'època) i possibles avisos de Situació Meteorològica de Risc.
El conveni també preveu un intercanvi informació sobre l'estat mete
orològic i nivològic amb aquests refugis aillarg de l'any.

Atès el nombre de refugis i la dificultat en les comunicacions

amb molts d'aquests, el conveni s'aplicarà progressivament. Els
refugis que rebran la informació del Servei Meteorològic de
Catalunya són: Coma de Vaca i Ulldeter (Ripollès), Estanys de
la Pera, Malniu, Xalet i refugi UEC de La Molina, Xalet CEC de
La Molina, Prat d'Aguiló, Cap de Rec (Cerdanya), Amitges,
Josep Maria Blanc, Certascan, Sant Maurici "Ernest Mallafré"
(Pallars Sobirà), Colomers II, Restanca, Saboredo (Val d'Aran),
Colomina (Pallars Jussà) Estany Llong, Boca Sud "Espitau de
Vielha", Ventosa i Calvell, Vall Ferrera (Alta Ribagorça),
Pedraforca "Lluís Estasen", Rebost, Font del Faig "Sant Jordi",
Serra d'Ensija, Rasos de Peguera (Berguedà).

NOVETATS I CALENDARI DE LES COMPETICIONS D'ESQUr DE MUNTANYA

El Comitè Català d'Esquí de Muntanya s'ha reunit amb les
Entitats organitzadores de competicions per elaborar el calen
dari oficial de curses del 2006 i al mateix temps introduir canvis
per adaptar-se a les noves tendències procurant diferenciar
l'esquí de muntanya més clàssic de l'esquí més purament com

petitiu a l'entorn de les estacions d'esquí.

Així, per una banda hi haurà una classificació independent de

34 excursionisrne
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cronoescalades, creant la Copa FECC d'aquesta especialitat
en la que aquest any, hi ha 4 proves. I d'altra, una classificació
per la Copa Catalana (5 proves) i una altre per el Circuit pro
Olímpic (5 proves), com es venia fent fins ara.

Un any més, i ja en portarà 42, la UEC de Barcelona organitza
rà la clàssica Travessa amb Esquís al Bassiero prevista inicial
ment pel dia 2 abril i puntuable per a la Copa Catalana.



Calendari Circuit pro-olímpic d'esquí de muntanya (indivi
dual):
• 8 de gener, XIX Traça Catalana - Les Angles / Sports de

Montagne Cerdanya Capcir
• 14 de gener, I Gran Premi Vallnord (Pal) / Club Pirinenc

Andorrà - Vallnord
• 29 de gener, VIII Cursa CEC - Val d'Aran / Centre

Excursionista de Catalunya
• 12 de març, XXVIII Travessa Esquí Ransol-Pic de la Serrera

El Serrat / Soldeu Esquí Club Canillo
• 23 d'abril, III Cursa d'Esquí de Muntanya Err-Puigmal /

Agrupació Excursionista Muntanya / Campionat de Catalunya
individual

Calendari Copa Catalana d'esquí de muntanya (per
equips):
• 5 de febrer, XX Prova Alt Pallars - Certescan / Trofeu Sergi R.

Escalera / Agrupació Cientifico Excursionista de Mataró
• 1 9 de febrer, IX Travessa Vall Fosca / Club Esquí Pobla de

Segur (SE)
• 4 i 5 de març, XLVIII Ral.li del CEC - Vall de Núria / Centre

Excursionista de Catalunya / Campionat de Catalunya per

equips
• 26 de març, VIII Cursa d'Esquí de Muntanya PocaTraça /

Centre Excursionista d'Olot
• 2 d'abril, XLII Travessa amb Esquís UEC Bassiero / Unió

Excursionista de Catalunya Barcelona

Calendari Copa FEEC de Crono-escalades (individual):
• 16 de desembre de 2005, IV Crono-escalada nocturna Val Iter

- Esports Nabes / Club Esp. de Muntanya Vall de Camprodon
• 17 de desembre de 2005, IX Crono-escalada nocturna Pas

de la Casa / Club Pirinenc Andorrà
• 22 de gener, XI Crono-escalada de esquí alpinismo /

Montañeros de Aragón - Barbastro
• 11 de març, Crono-escalada Soldeu / Soldeu Esquí Club

Canillo

RENOVACiÓ DE LLICÈNCIES FEEC 2006
Novament la FEEC posa a l'abast de tots els socis de les enti

tats excursionistes el pla de llicències i assegurances pel nou

any. Durant el 2005, gairebé 24.000 persones han confiat en

els avantatges d'estar federat i pertànyer a aquest col·lectiu.

La llicència federativa representa a més d'una assegurança per

sonal, l'obtenció d'una sèrie d'avantatges, entre d'altres: preu

especial als refugis, descomptes a botigues, estacions d'esquí,
càmpings, etc. i la recepció a domicili de la revista Vèrtex. A

més a més recordeu que la llicència de la FEEC és obligatòria
per a la participació en les competicions, cursos de formació,
estades de joves alpinistes, i altres activitats esportives oficials

de la FEEC.

Breg: Ribera de riu

Do/ina: Vall

Gara: Muntanya
Hnb:Cim

Jézero: Llac

Jug: Sud

Map/Mapa
Most: Pont

6bcina: Municipi
Pot: Sender

Patak: Torrent

Reka:Riu

Séver.·Nord

Snezne razmere: Comunicat de neu

V!l7ár Tempesta
Vremenska karta: Butlletí meteorològic

Excursions per la toponímia alpina) quarta part
per Ramon Boter de Palau

Amb aquest darrer escrit finalitzem la sèrie

de quatre articles de les llengües més par

lades als Alps i les seves respectives topo
nímies. Després de recórrer França, Suïssa

i Itàlia arribem, finalment, a Eslovènia, pro

bablement, el país alpí menys conegut pels
catalans. Situat a la part més oriental de

l'arc alpí, fa frontera amb Itàlia, Àustria,
Hongria i Croàcia. Aquesta situació geo

gràfica fa d'Eslovènia un territori pont entre

l'Europa oriental i l'occidental i entre la

Mediterrània i els Alps. Té una població
d'aproximadament dos milions d'habitants

i una superfície de 20.273 km2, per tant

ocupa la meitat d'extensió que Suïssa. La

fesomia del país és eminentment muntan

yosa, sobretot a l'angle nord-est

d'Eslovènia, on hi ha els massisos més

alts. Són els Alps de Kamnic i els Alps
Julians, massís on hi ha el Triglav (2.863
m), cim més alt d'Eslovènia. Triglav, en

eslovè, significa tricorni, en clara al·lusió a

la forma d'aquesta muntanya. L'orografia
complexa d'Eslovènia fa que sigui un país
molt apte per a l'excursionisme, amb més

de 9.000 Km de senders balisats. Les

importants precipitacions -a la regió del

Triglav el promig és de 2.600 mm anuals

i el relleu càrstic fan que sigui, d'una

banda, un lloc excel-lent per practicar l'es

quí alpí i de muntanya i, de l'altra, un

terreny de joc immillorable per als espeleò
legs. La llengua oficial és l'eslovè, per bé

que dins el seu territori també es parla l'ita

lià i l'hongarès. És una llengua eslava

sense afinitats amb les llengües romàni

ques, per tant la lectura de mapes topo
gràfics, senyalitzacions de carreteres, sen

ders i pistes d'esquí és força inintel·ligible
pels qui no coneixem aquesta llengua.
Sense vocació de ser exhaustius, relacio

narem uns quants termes en eslovè tra

duùs al català que ens seran de gran utilitat

si mai visitem Eslovènia.

amb la couccoœcá del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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[Ji Pic de Ríbuls

Andorra
�mD4-5 h d'escalada

1.a:l:.1IIIAlI1III300 m

L:.&II�""'''' D+. Granit

�ltim.!1I via bastant equipada amb pitons. Cal dur un joc de tascons i un altre

de friends

II • itinerari descrit per a fer sense neu, de juny a setembre. Orientació N

• II • • Andorra. Esc. 1 :40000. Ed. Alpina; Cerdanya. Esc. 1 :50.000. Ed. Alpina
: I II • • 55 escalades a Catalunya de Joan Jover. Ed. Pleniluni
• • des de l'estació d'esquí de Grau Roig (aparcament dels Cubils) cal

seguir la pista forestal, transitable en 4x4, fins a l'Estany Primer de Pessans

Vorejar-lo per la banda E i continuar primer pel GR7, per anar-se decantant cap

al cantó SE del Circ de Pessans (rastres de camí i fites). Apareix l'esperó,
perfectament definit, al fons (1-1 :30 h).

(�
<, ...�
/'1

r)
�
i--J,
UJ
r·

a
·

¡

::::J
r·
Ul

.--J
�
(�

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

� Corredor Sàbat

Cerdanya

aproximació des de Prat de Cadí 1 h, a la via de 2 h a 3 h

�1IIIAlI1III320 m

r.:.&II��BD sup. 55° a la neu i IVo en un bloc encastat (opcional)

I!11tmt1ll2 piolets, grampons i casc. Material per encordar-se

lmiiIiIlOOiDmiœl Francesc Sàbat el 28 de febrer de 1970

II • de gener a abril

• II. • Mapa Serra de Cadí. Ese. 1 :25.000. Ed. Alpina
: I II • • Pirineus. Neu i gel de Joan Quintana i Paredes. Ed. Pleniluni

• • seguint la vall del Segre en direcció a la Seu, a la sortida de Martinet

prendre a ma esquerra el trencall que indica Montellà, així que la carretera puja
seguir en un revolt un trencall a ma dreta poc indicat (depuradora) que porta a

Víllec i a Estana, a 10 km (1.483 m).

[IJ Tuc de Bargadèra
Val d'Aran

de 4 h 4 h 30 min de pujada

__l1li1.200 m

r.:.&II�� esquiada llarga però sobre terreny relativament fàcil i poc exposat.

mmmBlD esquís i grampons per l'aresta del cim

II • de desembre a abril

• II • • Mapa Vall d'Aran Esc. 1 :40.000. Ed. Alpina

per la boca nord del túnel de Vielha. En sortir deixar el cotxe a l'inici de

a olanta incineradora d'escombraríes
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Descripció: Elegant esperó, d'aspecte compacte, amb
uns llargs centrals de gran bellesa. La visió del circ de
Pessans ens acompanyarà durant tata la jornada.
La via: Ataquem la paret per una canal-xemeneia, a la
dreta de la base de l'esperó. La remuntem per la dreta,
sense arribar al final. Podem instal·lar la 1 a reunió
(pitó). El següent tram, flanquejant a l'esquerra, ens

connecta amb l'esperó. Aquests dos llargs de corda es

podrien enllaçar en un, atenció al fregament de la

corda. Som al punt on arriba l'entrada directa a la via

(Vidal-Farreny, Vt), que s'ataca des de la bas� de

l'esperó.
Venen ara els millors trams de l'ascensió. Encarem el

llarg recte amunt, escalant en tècnica de diedre, amb
un peu al gendarme i l'altre a la pròpia paret del pic,
fins que ens encarem clarament a la paret.
Interessants passos amb tendència a la dreta ens

porten fins a la reunió (pitons). L'escalada d'aquest
tram (V-) ens suggereix el que ve a continuació. De la
reunió sortim per una fissura (esquerra) que ens deixa

Descripció: El corredor Sàbat forma, juntament
amb la canal Amagada i la canal de l'Ordiguer, la

trilogia de canals amb certa entitat alpina més

assequibles de la serra del Cadí.

Travessant el poble d'Estana es continua per una

pista 1 km més fins al coll de Pallers on deixarem
el cotxe. Seguirem el camí evident que en 1 h 30
min ens deixarà al Prat de Cadí. Gran explanada a

1.850 m des d'on ja veurem l'estat del corredor

Sabat, el primer que es veu a la dreta de l'evident
canal de l'Ordiguer (entre elles dues hi ha, tot i que
no es veu, la canal Amagada). A l'esquerra de

l'Ordiguer podem fixar-nos també en la canal del
Cristall per on baixarem. Encara tardarem una hora
i mitja més per situar-nos a l'entrada del corredor
sobre els 2.200 m. Per fer-ho encararem l'entrada a

l'Ordiguer i gairebé a la cota 2.000 m farem un

marcat gir a la dreta per situar-nos sobre un primer
i gran sòcol de roca. Un cop sobre d'aquest i per
pendents de neu de fins a 35° ens situem sobre el

segon gran sòcol mes elevat i amb algun pi i tot

Descripció: Hem de passar davant la incineradora i
anar resseguint la pista que a 1.400 m va cap a

l'est, tot passant primer per sobre del túnel i

després per sobre el riu de Hont Herèda (ens hem
de treure els esquís). Més enllà hi ha un marcat

trencall al sud que ens portaria al Port de Vielha i

que no prenem. Passem per sobre el riu de
Sarrahèra i uns cinc-cents metres més enllà trobem
definitivament el trencall cap al sud que és l'entrada
del nostre itinerari. A mida que guanyem alçada
entre pins i ens anem acostant a la cabana de

Sarrahèra de Baish es fa més present la

impressionant i llisa paret nord de la Pala
Sarrahèra. La cabana és ben gran però no s'hi pot
dormir ja que és ben conservada i tancada. Aquí
comencem a descobrir i a encarar a l'esquerra
l'amagada vall que avui remuntarem que és la més
oriental de tota aquesta capçalera del riu Nere. De

fet, solca la base del Poi d'Estanho i del Tuc de
Roca Blanca. A mida que ens hi endinsem la vall va

girant en sentit horari i tancant-se. A 1.950 m hi ha
una segona cabana. A 2.100 m s'obre un gran pla

al propi esperó, i encarem l'estètic diedre (V) tram

clau de la via. Una escalada atlètica i ben assegurada
(pitons). lnstal-lern la reunió al final del diedre,
reforçant un pitó, en una bona repisa. Seguim per una

fissura, que podem escalar en tècnica de bavaresa, a

per l'esperó adjacent, per arribar a un divertit tram,
curt, en el que una fissura horitzontal ens obliga a

progressar a l'esquerra ajaguts. Un pas a l'esperó i

encarem una secció, amb bona presa, que ens

permet arribar a l'esperó i acabar el

llarg (IVt). Reunió còmoda i espaiosa.
Evitem el gendarme per l'esquerra, i un bonic tram

amb un diedre al centre (IV), representarà el final de

les dificultats. Un ràpel fins a la bretxa i una última
secció per l'aresta, d'uns 80 metres (III-II), ens

permeten coronar el cim. l
Descens: En direcció a l'aresta E, baixem per un�canal rocosa i herbada (rastres i fites),
fins a una tartera de pedra petita que ens deixa ben a

prop del peu de via.

Jordi Altimira

E. dels p�ons 4
I
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(2.781 ml

contornejant la base d'una torre de roca farem cap
a l'entrada del nostre corredor. Aquest no presenta
gaire dificultat, el pendent mitja és d'uns 45° a 50°.

Cal estar atents a no fer errades i a l'eventual

caiguda de pedres, sobretot si hi ha alguna cordada
davant nostre. Quan portem tres quarts de la via

trobarem a la dreta el pas clau, un pas de bloc
encastat de IVo, curt però intens sobre un bloc
vermellós empotrat que s'alça uns quatre a cinc
metres sobre la rampa de neu. No és obligat ja que
si seguim per l'esquerra trobarem també una bona
sortida de la canal. Amb un darrer tram més dret
d'uns 55° que surt a la vora del puig del Quer, de

2.571 m, donarem per acabada la via.
Descens: Guanyar en pocs minuts cap a l'est el coll

que ens separa del puig de la Canal del Cristall i
més enllà el coll del mateix nom sobre la canal del
Cristall. L'entrada a la canal canvia d'un any a l'altre
i pot ser delicada, i presentar una cornisa. Molta

atenció doncs. Després caldrà baixar amb cura (
35°-40° de mitjana). A la base contornejar un ressalt

rocallós per l'esquerra i retornar a Prat de Cadí (1 h
30 min des del cim).

Pasqual Garriga
sortida pel

PUIG DE QUER... bloc empotrat
l-'� , ........ "

que ja s'encara mica a mica al sud. A la sortida del

pla les pales es redrecen i en un punt gairebé es

tanquen per deixar pas més amunt a una coma

d'un pendent sostingut que ens va portant als plans
que s'obren sota la Tuca de Betren on es

traba el coll de la Bargadèra a 2.458 m

sobre la vall de Rius. Aproximadament a

la cota 2.400 m abandonem el fans de
la coma on som per encarar, amb

decisió, els amplis pendents que porten
cap a l'esmolada carena on es troba el

nostre objectiu. Uns metres sota la carena

ens hem de descalçar els esquís i amb

grampons acabar de fer a mà esquerra els

darrers metres fins al punt més alt del Tuc de

Bargadèra.
Ens trobem sobre un més dels molts pics que
hi ha a la carena que va del Tuc de Sarrahèra cap
a l'est i que com una muralla tanca al nord la vall
de Rius. Molt a prop nostre sobresurt, altiu, el

Malh de Rius. Les vistes cap a la vall d'on venim i

sobretot cap als estanys Tort de Rius i de Rius

són impagables. Gaudirem d'una excel-lent

esquiada, especialment en les pales més altes de la

vall, tornant per on hem vingut.

Pasqual Garriga



er Jaume Ramon

AgustíJolis i Felisart
Auto� diversos
Edició:Arxiu Bibliogrijic Excursionisia de la UEe, Barcelona 2005

206x145 mm; 188pdgúzes ¡!-/tistrades

Les dotzenes Jornades de Literatura Excursionista, es dedicaren a la memòria de

l'Agustí Jolis i Felisart, del Centre Excursionista de Catalunya, artífex coordinador

d'una colla d'activitats excursionistes, autor amb la seva esposa Maria Antònia Simó

de nombroses guies de muntanya. director de la revista "Muntanya", així com el

llibre de la història del CEC, corrector de la toponimia dels mapes oficials de

Catalunya, membre de la Comissió assessora de la col-lecció dels "Llibres de

Motxilla" publicats per l'Abadia de Montserrat...I un enamorat de la història

centenària de l'excursionisme català ....

Vint escriptors excursionistes, coneixedors a fons del personatge homenatjat, ens

presenten i recorden amb retalls puntuals de la història, les vivències de l'Agustí Jolis
i Felisart, la humanitat del qual mai oblidaran els qui el tractaren i col·laboraren en

les seves empreses.

Refugi de Rebost
(1955-2005)

Records de mig segle d'excursionisme I germanor

Mapa guia excuisionists 3D
Geoshow3D
Ed. Alpine, GeoEste/, Geo Virtual CE Gràcia

190x135 mm; CD-ROM en estoig rígid amb instrucaons

XII JORNADES de LITERATURA
EXCURSIONISTA

glBS n'HISTòRIA: PE b'QjqlRS'ONISME ÇJ,TAIÀ

AGUSTÍ

JOLIS I

FELISART
OCTUBRE 2005

Refùgi. de Rebost (1955-2005)
Josep Ureña i llitjós i Esther Berenguer i Cuyàs
Edició: Unió Excursionista de Catalunya de Bagà, 2005

229x165 mm; 202pàgùzes il·lustrades

En celebrar la Unió Excursionista de Catalunya, el vint-i-cinquè aniversari de la fusió de

les entitats que fundaren la UEC, va commemorar-ho amb la inauguració de l'acollidor

refugi de Rebost. Creiem que la millor ressenya delllibre serà explicar-ne el contingut:
Història gràfica del refugi de Rebost, Historial del refugi de Rebost, Dietari escrit per

Joan Barallat i Fuster des de l'any 1948 al 1964, Recullliterari sobre el refugi de Rebost i

Accessos i itineraris des del refugi de Rebost.

Corpus que indubtablement serà un gaudi de llegir pels excursionistes veterans i no tant

que han experimentat l'encís d'aquella llar de foc, en arrecerar-se dintre de les seves parets
centenàries.

per Marc Janeras i Casanova

Ja fa un cert temps que s' encetà aquesta sèrie de cartografia digital, però fins ara no

havíem tingut ocasió de comentar-ho en aquesta secció. Possiblement, força gent
encara no conegui aquest resultat espectacular de la unió d'esforços d'editorials de

cartografia muntanyenca, una empresa de productes informàtics avançats i una entitat

excursionista activa C0111 el Club Excursionista de Gràcia.

En aquests CD-rom se'ns presenta un model digital del terreny que simula el

relleu en una vísió tridimensional. L'aplicació Geoshow3D desenvolupada per

GeoVirtual permet navegar-hi per a visualitzar la part que ens interessi des de

qualsevol angle com si sobrevoléssim el territori. Sobre aquesta superficie hi

podem projectar la cartografia Alpina a l' ortofoto del Institut Cartogràfic de

Catalunya que, en venir de fotografies aèries, dóna un major realisme.A més,
s'hi afeg� un paquet d'informació addicional sobre indrets o itineraris que es

poden consultar clicant sobre les icones que els identifiquen i situen.

És evident que aquesta eina no substitueix el mapa en paper, però el pot

complementar en la preparació de la ruta. Sobretot pot ser útil per a vocals i

monitors per ajudar als menys experimentats a comprendre el relleu i a

interpretar els mapes de corbes de nivell, així com per a presentar imatges
indicatives de l'itinerari que es proposa.

excursíonisme 39
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Un cop superats els excessos nadalencs, arriba la necessitat

imperiosa de trobar la pau amb un mateix, alliberar-se

d'aquells quilets de més aconseguits a cop de talonari i posar
en pràctica els propòsits, tan bons com efímers, de la nit de

cap d'any. Si entre aquests hi és el de fer una mica d'exercici

per a no perdre el to durant l'hivern a bé per començar a

preparar una bona campanya estiuenca, aquí teniu una

proposta interessant i diferent: els camins de ronda costaners.
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Els anomenats camins de ronda ressegueixen la pràctica
totalitat del nostre litoral. El seu origen és ben antic i van ser

concebuts per poder vigilar minuciosament les costes front els
eventuals atacs pirates. Posteriorment, van continuar essent

emprats pels carrabiners, en aquest cas contra els
contrabandistes que aprofitaven les cales més recòndites per
a descarregar llur mercaderia. Aquests motius fan que, degut
al caràcter abrupte del nostre litoral, sobretot a la Costa Brava,
aquests camins semblen en molts indrets realment esculpits a

la roca. Gràcies a la recuperació que se n'ha fet d'un temps
ençà per part de les institucions, aquests senders
constitueixen avui dia itineraris de primer ordre turístic i

excursionista des dels quals podrem conèixer pam a pam

penya-segats, cales, platges, pinedes ... en definitiva, els
racons més idíl·lics i amagats de la geografia més propera.

Tot i no ser un camí de ronda pròpiament dit, cal fer esment

també en aquest punt del GR-92, altrarnent-conequt com a

Sender del Mediterrani. Aillarg dels seus 583 quilòmetres de

recorregut entre Portbou i Ulldecona comparteix recorregut en

nombroses ocasions amb els camins de ronda, per exemple
en el tram que va de l'Estartit a Sant Feliu de Guíxols, tot

passant per Palamós, Begur, Calonge i Platja d'Aro. Més
informació sobre la història, etapes, variants i enllaços
d'aquest gran recorregut de vocació marítima la trobareu en

un ampli apartat a la pàgina de la FEEC
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www.feec.org/examples/servletiSender?idsender=179.
Pel que fa a l'actualitat dels camins, els quilòmetres
disponibles i els projectes de recuperació imminent en els

propers anys, podem informar-nos a les seccions de notícies i

de rutes i escapades de la catalana
www.lamalla.netlcanal/turisme/ a a la web de la Generalitat
www1 O.gencat. netlptoplAppJavaicatlactuacions/departame
ntlordenacio/actuacions.jsp.

Trobar recorreguts específics del litoral a la xarxa no és fàcil, ja
que no hi ha pàgines senderistes que els agrupin sota algun
ordre temàtic. Us sortirà més a compte entrar a les pàgines
dels municipis costaners on teniu pensat anar i consultar-hi allí
les possibles rutes a fer. Alguns exemples són:

www.ampolla.com/catlpenyas.html. que a les terres de l'Ebre
ens acosta fins a la cala de l'Àliga tot passant per un munt de
cales on només s'hi escolta la remor del mar; a

www.palamos.org/turisme/excursio/senderisme_c.htm. un

sender ens porta des del centre de Palamós fins a cala Estreta,
tot passant per La Fosca, cala Margarida i platja Castell;
www.ddgi.es/porselval ens proposa un itinerari de gran valor

geològic per la costa de l'Ait Empordà; entre moltes altres ...

I ja per acabar, un consell: aprofiteu els mesos d'hivern i

principi de primavera per visitar aquests indrets. Només així

gaudireu de la pau i la tranquil·litat de la natura, lluny del bullici
i l'atapeïment de la platja a l'estiu.

Bona marinada!
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EI vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

J '

�
GR ZERO

TRAVESSERA DÈ GRÀCIA 132
08012 BARCELONA TEL: 934161067 A DEL SOL

MULTICEN
DENTISTES

Ara vostè i la seva família poden gaudir d'una sèrie d'avantatges
i descomptes que li ofereixen les clíniques dentals del grup
MULTICEN. Presenti el seu carnet.

Avantatges MULTICEN
- Primera visita gratuïta, sense compromís.
- Neteja bucal per 20 €.
- Fins el 20% de descompte en tractaments.
- Finançament personalitzat.

Per demanar més informació o consultar la llista actualitzada de
centres i noves condicions, truqui'ns sense cap compromís o

visiti la nostra WEB.

93 284 98 16
http://www.multicen.com

Clíniques Multicen a:

PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE iViUNT;BERGA; GRANOLLERS; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT VICENÇ DELS

HORTS; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA Dà PENEDÊS; VILANOVA I LA GELTRÚ; PRoviNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE MAR; PALAMÓS; ROSES; TORROELLA

DE MONTGRI; PRoviNCIA TARRAGONA: TARRAGONA; V/,US; PR0ViNCIA LLEIDA: CERVERA.
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el blanc dels teus pensaments
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