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Antiguitat i modernitat
al servei de l'excursionisme

2 excursionisrne

Amb una brillant trajectòria excursionista i

sempre salvant obstacles de tota mena, podem
afirmar que la UEC s'ha incorporat al club de les

entitats centenàries, gràcies a la dedicació de

. persones entregades. El seu amor per les

muntanyes ha fet del seu club la peça fonamental

per agermanar persones, inquietuds, i projectes.
Tot amb l'entusiasme que ens ha permès arribar a

102 anys amb un bagatge importantíssim en

benefici, no sols del nostre club, sinó de tot el món
excursionista. Els milers de nois i noies que un dia

foren alumnes de monitors dedicats, han passat
sempre a formar part d'aquesta elit d'alpinistes
capdavanters i incansables, cuidadors de senders i

esforçats constructors voluntaris de refugis, com

també han passat a ser dirigents federatius. Vull dir,
que la Unió Excursionista de Catalunya ha realitzat
una tasca d'expansió de la cultura excursionista en

tots els àmbits.

Aquest centenari ens ha de fer veure el que ha

significat l'esforç continuat dels socis que han

estimat de debò la UEC. No puc entendre ni

accepto el que alguns decebuts repeteixen: la frase

monòtona de "jo per anar a la muntanya no

necessito el club" o bé "jo la revista ni la llegeixo" i
altres de més discordants inventades fa molts

anys. Per contrarestar aquest pessimisme
destructiu, existeix la it-lusió d'aquells nois i noies

que coneixen les muntanyes, el país i la gent, a

través de la Unió Excursionista de Catalunya o

d'altres clubs com el nostre.

Existeix la il-lusió dels veterans que ja porten molt

més de 50 anys com a socis fidels a l'entitat i

també la ií-lusió i la dedicació de les directives que

s'aglutinen al voltant de la UEC, si bé he de

reconèixer que moltes vegades ens guanya el

desànim i el desencís, per recuperar energies, però
sempre hi tornem.

El diari Mundo Deportivo va aplegar el passat dia

27 de gener en un acte de reconeixement presidit
pel secretari general de l'esport, el Sr. Rafael

Njubó, un emocionant homenatge a les entitats
centenàries de Catalunya. La UEC també hi va ser

representant el passat, el present i el futur de

l'entitat. Ens sentim orgullosos dels qui han fundat

la nostra entitat i de tots els que han participat a la

direcció, fidels sempre als principis de la Unió i de

l'excursionisme. S'han acomplert els 102 anys
d'activitat i els 75 de la Unió.

Catalunya necessita que hi hagin clubs com el

nostre que contribueixen a enfortir la societat civil.

Els veterans de l'excursionisme, el cant coral, les

seccions infantils, l'escalada, l'espeleologia, l'esquí
de muntanya, el senderisme, l'acampada, l'esquí
de fons, la bicicleta de muntanya, les curses i les

caminades de resistència i sobretot, els cursos

d'escola de muntanya, on tants i tants monitors i

monitores hi han dedicat un mai ben pagat esforç.

Arribats a aquests 102 anys ens hem de preguntar
si estem fent tot el que podem per agermanar

esforços. Hem de reflexionar si ara que la llei ho

permet, i sense malmetre res, podem afegir a

l'experiència acumulada una paraula màgica:
"Agrupació". Amb tot i per tot, la Unió
Excursionista de Catalunya ha arribat al club "dels

savis" amb tot el dret i amb un futur digne de tots i

totes els que ho han fet possible perquè de savis i

sàvies de debò o n'hi ha i així ho confirma eillibre

75 Anys d'excursionisme a Catalunya per
commemorar aquesta data.

Josep Sicart i Tauler

Sotspresident de la

Unió Excursionista de Catalunya
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A nostre país l'esquí sorqeix de
l'excursionisme però a partir dels anys 50, quan
es comencen a instat-lar remuntadors mecànics i

es creen les veritables estacions d'esquí, aquest
esport pren vida pròpia. L'esquí s'allunya de les

primeres pràctiques fetes amb fustes

rudimentàries pels vessants de La Molina als volts
del 1908 i s'aproxima als cànons d'altres esports
de pista. L'entorn s'acondiciona per a l'esport i no

al revés. Les muntanyes són només una eina, pels
desnivells i per les condicions climàtiques però no

es conserven com un entorn natural admirable
sinó que, més aviat, són un handicap que

complica l'accés en vehícle motoritzat a les pistes.

Ja des del segle XIX, els Pirineus van patir un

progressiu abandó i despoblament, fins a

ocasionar un desequilibri territorial en molts

aspectes. El fenomen de l'esquí certament ha
estat clau per contrarestar aquesta tendència al

despoblament aportant opcions de negoci i

moviment econòmic i social en molts pobles. Amb

tot, el preu que s'ha pagat ha estat molt alt. La

pèrdua de qualitat de paisatge és notable i el

creixement urbà massa sovint està mancat d'uns

principis bàsics d'eficiència i equilibri. Actualment,
malgrat arrelar un discurs mediambientalista, es

promouen noves ampliacions i actuacions d'una

agressivitat molt ferotge.

A Catalunya els casos que generen més
controvèrsia són l'ampliació de Vaquèira cap al
Pallars amb l'afectació a la vall d'Àrreu, així com la
futura obertura de Filià a la Vall Fosca. A Aragó
avui són molt vius els temes muntanyencs i els
mediambientals. És per això que els projectes que
es couen en les estacions d'esquí aragoneses
estan trobant una resposta enèrgica des del món

muntanyenc que té un ressò important en els

mitjans de comunicació. En aquest sentit, us

presentem un article d'opinió de la Plataforma en

Defensa de les Muntanyes d'Aragó.

En realitat, en els dominis
esquiables només hi ha la part
menor del debat. La qüestió
principal és la urbanització que es
mou al darrera. Les estacions d'esquí
difícilment són rendibles. Moltes tenen titularitat

pública o almenys un suport molt enèrgic. El
veritable motor econòmic resulta ser la
construcció que hi va associada en forma

d'allotjament i serveis. El pitjor és que aquests
guanys són de curta durada, només es fan en la
fase de promoció.

Així doncs, hem de plantejar-nos
si no hi ha models millors de
desenvolupament de les comarques
de muntanya. Hi ha alternatives
més sostenibles que no malmetin el
paisatge? Per una banda, la planificació de
serveis ha de complementar l'esquí amb altres

activitats més respectuoses amb el medi natural,
esports que no exigeixen infraestructura motoritzada
a altes cotes. Els Pirineus tenen unes condicions
d'innivació limitades per a l'esquí, i l'evolució
climàtica sembla empitjorar-les. D'altra banda,
l'urbanisme responsable, el que hauria d'apendre
dels errors comesos a la costa ha d'evitar els

apartaments de segona o tercera residència , zones

desertes el noranta per cent de l'any.

La nostra societat, amb una consciència del medi
natural totalment a la deriva, oscil·la entre la
norma ultra-restrictiva per als usos esportius
saludables en un parc nacional i la permissivitat
urbanística a pocs quilòmetres de distància.
Hi ha d'haver un terme mig al quall'excursionisme
pot contribuir enèrgicament donat el seu paper
històric. Però no sembla que estiguem a l'alçada
ja que els resultats no són gaire afalagadors.
Possiblement creiem massa en la raó dels nostres

arguments i no som massa conscients que cal

treballar amb altres col·lectius implicats. Els

principals interlocutors haurien de ser els habitants
de les valls pirinenques.

L'excursionisme inicialment va ser un fet burgès i,
en popularitzar-se no ha deixat de ser un fet

essencialment urbà. Aquesta característica,
segurament junt amb molts d'altres factors,
sembla que dificulti en diàleg intra-muntanyenc -

l'amant de les muntanyes amb l'habitant de les

muntanyes -. Però cal que no ens cohibim,
l'excursionisme té molt a dir sobre el model de

desenvolupament de les zones d'alta muntanya,
perquè les coneix i les estima.

Fe d'errades núm 330. Article Una via ferrada a anàlisis el croquis està extret de Noves vies ferrades a

Catalunya, Aragó, Andorra i França per Bea Forés, Daniel Sànchez i Xavier Sànchez, 2005
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Què passa a les

muntanyes d'Aragó?
Text de Francisco Iturbe (Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón)

Fotografies de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón
Traducció de Pere Gutiérrez

Esquiadors de muntanya gaudint del silenci a la vall d'Espelunziecha; experiència ja irrepetible per l'ampliació de les pistes de Formiga!. Fotografia P.Garriga
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Ampliació d'estacions d'esquí
al Pirineu aragonès: pèrdues
públiques i beneficis privats

Què és Aramón?

excursionisme 5

Obres d'ampliació de Formigal, la primera
imatge que tenen els visitants quan entren a

Aragó per la frontera del Portalet

això, �uant costa?
_mm_mI!IIDIii1IIIilmlI:iJœm



Darreres afeccions

d'aquest model insostenible

La Plataforma en Defensa

de las Montañas de Aragón

L'Ibón d'Espelunziecha a la vall del mateix nom, a la zona que actualment s'està destruint
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Raons per a una Llei de Protecció

de l'Alta Muntanya

excurs ionisme 7

comRte l'extrema

Perspectiva dels
meravellosos pendents
de la vall d'Espelunziecha.
Fotografia P. Gamga



Iniciativa legislativa popular

S'espera que el projecte de llei es debati durant aquest curs legislatiu a les Corts, on

serà defensat ¡::¡e� un membre de la comissió ¡::¡romotora de la iniciativa legislativa, i els

grups polítics podran introduir modificacions, rebutjar articles i, finalment, aRrova� una

llei Rer a la Rrotecció de l'alta muntanya d'Aragó. La promotora de la iniciativa pot reti
rar. el projecte de llei si considera ç¡ue les modificacions en desvirtuen la finalitat.

•

la seva ¡::¡àgina web

P.articipació pút5lica. Per a I'aaequaaa avaluació âe les afectacions i imRactes, a més
dels estudis tècnics pertinents, s'hauran de dur a terme processos participatius en

ç¡uè caldrà consultar els agents implicats, tant de la Roblació local com d'altres sec

tors, com entitats c¡ue defensin interessos generals vinculats a la conservació de la

natura, les associacions de muntanyisme o els centres d'estudi i d'investigació.

l'accessibilitat als nuclis
•

existents, especial-
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Redescobrint el
XXV Marxa Passeig
per les cingleres del Sertí

Text de Pere Grau i Carles Bachs
Dibuix de l'itinerari Imma Dantí

Fotografies de Toni Ortiz i Tomàs Mas
UEC de la Vall del Tenes

Turó de les Onze Hòres. Fotografia Toni Ortiz

Poques veqades hi ha dies espectaculars, Aquell ho havia

estat. Era la >00.J Marxa Passeig. El recorregut, circular, havia

estat sorprenent. Els cingles, escultòrics i suggerents, nets per
hores de pluja recent i intensa, varen aparèixer de sobte entre els

núvols. Una llum càlida s'afegia a un paisatge d'acollida. Érem
afortunats de ser a les cingleres del Bertí.

L'expressió engrescada dels caminants a l'arribada, el seu reconei

xement per la feina feta, allò que transmet la seva mirada de sor

presa davant d'una experiència matinal no esperada, la descober

ta, per a segons qui, d'un lloc per tornar-hi de seguida: el Grau de

Montmany. El seu agraïment era el premi a l'esforç, la il·lusió i el

neguit de la gent de l'organització: la UEC de la Vall del Tenes.

10 excursiomsrne
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grau de Montmany
Grau de Montmany

Aquest itinerari circular ens ofereix una passejada pel

vessant est dels Cingles de Bertí. La ruta comença a la

plaça de Riells, des d'on ens enfilem cap a can

Quintanes, per continuar cap a can Berga de Billovir i

pujar fins al coll Tripeta. El grau de Montmany ens permet

¡ "mm,,,,, travessar la cinglera. Arribem al pla de la Taula de pedra,

des d'on podem gaudir d'unes fantàstiques vistes del

¡
Sanluand

PUllilgrac.

O' Plaça de Riells _ O m ... 300 m

Congost, així com del Montseny. Continuem cap a la

curiosa construcció del Clascar i, seguidament, can

Mestret. D'aquí, comencem a descendir pel grau Traver.

Un corriol per sota les roques vermelles ens porta als

peus del turó de les Onze Hores. Continuem la baixada

per la carena que ens retorna de nou a Riells.

Sortim de la plaça de Riells i davant de l'església girem cap a l'esquerra pel camí de can Quintanes. Després de deixar a la nostra

dreta, i per sota del nivell del carrer, la pista poliesportiva, arribem a una rotonda i seguim pel carrer de més pendent, el carrer de
Serrat d'en Guerri. Continuem pel carrer principal, de recent obertura. Quan comença a perdre el pendent ens desviem cap a l'esque
rra i tot seguit, una altra vegada cap a l'esquerra, enllacem amb la pista de can Quintanes.

10' Pista a can Quintanes _ 730 m ... 375 m

Seguim per la pista de can Quintanes cap a l'esquerra. Uns metres més enllà, a la dreta, trobem la casa de can Mimeri. Després arri
bem a can Berga, situada a la nostra esquerra. Nosaltres continuem per la pista fins que veiem can Quintanes. Llavors ens desviem

per un corriol a l'esquerra, que ens obligarà a creuar un petit torrent. Aquest camí és una drecera que ens porta directament a la casa.

25' Can Quintanes _ 1.800 m ... 420 m

Arribem a can Quintanes pel darrere de la casa i

continuem pujant per la pista. Més endavant, tro

bem a l'esquerra un gran dipòsit d'aigua soterrat i

el camí que puja al grauet de Quintanes. Seguim
per la pista del mig fins a arribar a un petit collet
on girem en rodó deixant a la nostra dreta la pista
que travessa aquest coll. Des d'aquí tenim una

bona panoràmica de can Quintanes i, al fons, el

poble de Sant Feliu de Codines i el Farell. Quan
arribem al llom del serrat de can Quintanes -la
carena que baixa de la cinglera- deixem a l'es

querra el corriol que s'enfila al grau Traver i contí
nuem per la mateixa pista cap al coll Tripeta. AI
fons veiem el Puiggraciós i els cingles de Bertí. La

pista entra i surt d'un tancat per a ramats. Quan
arribem a una bifurcació seguim per la pista de

l'esquerra del torrent, vorejant una tanca

metàl·lica que tot seguit es transforma en un

corriol que s'enfila cap al coll.
Arribada al coll Tripeta i de sobte la boira. Fotografia Tomàs Mas
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1 h 15' coll Tripeta _ 4.900 m ... 670 m

1 h 40' Part superior del grau de Montmany _ 6.400 m ... 780 m

A l'altra banda del coll baixa un corriol cap als Sots Feréstecs i l'ermita de Montmany, indret on s'ambienta la novel-la modernista Els
Sots Feréstecs, escrita per Raimon Casellas e11901. Pel coll Tripeta passa la pista que ve del santuari de Puiggraciós i l'Ametlla.

Seguim, a l'esquerra, en direcció a Centelles. Quan trobem una cadena deixem la pista per continuar per un corriol planer que, a la

nostra dreta, segueix el traçat de l'antiga línia elèctrica, de la qual es conserven els pals de fusta. A sobre ens queda el Puig Ciró. El

corriol enllaça amb el camí que puja de Montmany. Continuem cap a l'esquerra ascendint fins als peus del grau del Montmany. Aquest
grau conserva un bon empedrat, fent unes ziga-zagues que ens permet superar la cinglera.

Deixem a l'esquerra la punta del Puig Ciró. Continuem cap a la dreta seguint el corriol prop de la cinglera. A l'esquerra ens queda la
casa del Sot del Grau. El corriol acaba en una pista planera que seguim cap a la dreta. Uns metres més enllà arribem al magnífic mira

dor de la Taula de pedra. Aquest és un bon indret per descansar i gaudir de l'entorn. Continuem per la pista fins a connectar amb el
camí principal, que queda al costat d'una torre elèctrica.

1 h 55' Pista de Centelles a l'Ametlla i GR-5 _ 7.200 m ... 830 m

La Taula des d'on podem gaudir d'unes fantàstiques vistes del congost. Fotografia Toni Ortiz

En aquest punt enllacem amb el GR-5 (sender de llarg recorregut que va de Calella a Sitges). La pista és la que comunica Centelles i

l'Ametlla. Seguim les marques del GR i la pista cap a l'esquerra. Passem pel costat de les runes de ca n'Esmolet que queden a la nos

tra dreta i, uns metres més endavant, la pista es bifurca.La seguim cap a l'esquerra, en direcció a l'Ametlla.

2 h 10' El Clascar _ 8.300 m _ 814 m

Deixem la pista i ens arribem a la casa del Clascar passant per sota d'un bon alzinar. El Clascar, que de lluny pot semblar en bon estat,

es troba molt derruït, El pas dels anys i el vandalisme hi han fet estralls. En qualsevol cas, la vista de l'entorn és fantàstica. De dreta

a esquerra podem veure Sant Sadurní de Gallifa, el Parc Natural de Sant Llorenç, Sant Feliu de Codines, el Farell, la plana del Vallès,
la serralada Litoral i la mar Mediterrània. Continuem pel costat d'unes corts en runes cap a un baixador empedrat que ens porta a uns

camps de conreu tot seguint el PR C-33 de la Garriga. AI capdavall travessem el torrent del sot de la Llòbrega i seguim fins a la pista

principal que va de Centelles cap a l'Ametlla passant pel Puiggraciós. Seguim cap a la dreta fins a can Mestret.

2 h 30' Can Mestret _ 9.300 m _ 760 m

Voregem can Mestret i uns metres més endavant deixem el PR C-33 i ens desviem pel camí de la dreta, pel mig d'un camp, cap a l'al

zinar. Quan arribem al bosc, deixem el camí principal i ens desviem per un corriol, a l'esquerra, que puja cap a la punta de-ia cingle
ra, lloc on comença el camí del grau Traver.

2 h 35' El grau Traver _ 9.500 m ... 760 m

És un baixador força dret on encara es conserven trams ben empedrats. Quan s'acaba el grau, el camí continua baixant i després
puja lleugerament fins al serrat de can Quintanes, una carena de conglomerats vermells perpendicular a la paret de la cinglera. Uns

metres més endavant deixem la carena tot agafant un corriol a la dreta que voreja la cinglera per sota la línia de les roques vermelles

i que ens porta sota del turó de les Onze Hores.

12 excursionisme
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2h 55' Sota el turó de les Onze Hores _ 11.600 m • 420 m

Turó de les Onze Hores i caminants de tornada. Fotografia Tomàs Mas

El camí comença a descendir per la carena que separa Vallderós de la vall de Quintanes, fins a arribar a les primeres cases del poble.
Continuem descendint fins a arribar de nou a la plaça de Riells. 3 h 15' Plaça de l'església de Riells del Fai _ 13.100 m • 300 m

Subscripció a la Revista excursionísme

1111 5€ 1 Subscripció 1 any
6 números a l'any + un calendari

11145€ I Subscripció 3 anys
6 números a l'any + calendari
+ un cap de setmana* en un refugi
guardat de la UEC**

*Inclou: 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars

**Xalet de la Molina (Cerdanya) / Refugi del Rebost (Brguedà) / Refugi del Caro (Baix Ebre)

Nom:� Cognoms: � ------------------------------�

Adreçapost�:� -----------------------------------------------------------------------

Població: �_-
Comarca: .__ ��__�� �

Tel:..__ Fax: � �_----,
Codi postal:

Correu electrònic:� ------------. DNI:

Dades bancàries:

Signatura:

Data:..._ ---

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1 r 2a - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

e-mail: excursionisme_uec@yahoo.es



 



Text i fotografies de Ferran Suils i Muro

(A dalt) A l'ombra de Professor Falls

(Esquerra) Escalant a Snowline

uan.sentírn parlar de

les Muntanyes Rocalloses del

Canadà el primer que ens ve al

cap és un lloc feréstec i llunyà, . :

d'amples valls, i escarpades i·:.
blanques muntanyes, on grans ::::

. .

glaceres dava:Uem la ·séva rnassa

nodrint d'aigües els nombrosos

estanys i rius que esquitxen de

blau la seva geografia.

Doncs bé, serviria aquest

compendi de tòpics alpins per

fer-nos una idea prou aproximada
del que és aquest conjunt de

serralades americanes que ocupen

una considerable extensió del

territori a les províncies
canadenques d'Alberta i de la

Columbia Britànica, a l'altra banda

de la frontera amb els veïns

Estats Units.
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L'escalada de cascades de gel ha

tinqut una esplendor els últims
temps, que en la meva opinió ha
estat en paral-lel a la minva de con

dlciens.òptirnes per practicar-la a

les nostres contrades. Mentre que
els nostres hiverns, exceptuant
enguany, s'han anat temperant, la
nostra. afició no ha fet més que créi
xer, cosa Glue ha obert la porta a

una població escaladora ansiosa
de picar gel en uns cada cop més
irregulars i massificats indrets.

Van ser les Rocalloses Canaden

ques i els seus itineraris glaçats
l'objectiu preferent de la nostra fugi
da a les Amèriques.

Com cue de bibliografia i d'informa
ció no ël1l falta, el nostre transoceà
nic viatge va néixer amb la segure
tat que no ens faltaria gel, ni en

quantitat ni en qualitat i, encara que
aquell hivern va ésser menys rigo
rós del que és normal en aquesta
zona, vam trobar prou itineraris for
mats per estar-hi escalant unes

quantes setmanes.

La ciutat de Calgary, famosa per
haver acollit uns jocs olímpics d'hi

vern, ens va rebre a les fosques i
amb menys fred del que ens

hagués agradat. Un cop vam recu

perar les nostres bosses de viatge,
vam llogar els dos vehicles que en

el seu primer servei, ens van servir

per dirigir-nos cap al motel per
recuperar forces després de la

pallissa de l'avió.

L'endemà, sense una excessiva

pressa, ens vam enfilar direcció
oest per la Transcanadian Highway
cap a la població de Canmore.

De seguida ens va sobtar la gran
diositat del paisatge que ens envol
tava. Un cop en aquesta vila, ens

vam dirigir cap a les instal·lacions

•
que l'Alpin Club of Canada té situa
des als afores, i que ens servirien
de campament base durant la pri
mera setmana.

La vila de Canmore és la més

important de la comarca de
Kananaskis Country i es troba a la
frontera d'una extensa xarxa d'es

pais protegits, encapçalats pels
parcs nacionals de Banff i Jasper.
És un esplèndid indret per prendre
un primer contacte, ja que en un

radi relativament petit, són molts els

possibles itineraris a visitar.

Pels amants dels esports d'hivern
en general i de l'alpinisme en parti
cular podem assegurar que estem

davant d'un dels escenaris muntan

yencs de referència.

Des del primer moment, els com

ponents de l'expedició ens vam

dividir en diverses cordades Ilan-

çant-nos segons les nostres capa
citats tècniques i físiques.

Poc a poc vam anar posant el cos i

la ment a to. Unes vegades amb

més encert i d'altres amb menys.
Vam anar escalant tot tipus de for
macions de molt diverses dificultats
i llargades.

I com no es tractava només d'es
calar vam combinar les nostres
enfilades amb altres tipus d'activi
tats. Semblava que l'entorn ens

insuflava vitalitat per aprofitar al

màxim les hores de llum i no era

qüestió de desaprofitar l'avinente

sa. L'esquí de fons, el de muntanya
i el de pista, van ésser un comple
ment d'allò més agradable, que a

més a més ens va permetre rela
xar-nos en aquelles sempre magní
fiques, encara que aquella tempo
rada escasses, neus. Aquella neu

seca que per culpa de les baixes

temperatures i la baixa humitat
ambient fa que dia rere dia es con

servi en les mateixes excel·lents
condicions, la neu powder o pols
magnètica. Un luxe per a nosaltres
acostumats a les canviants i trans

formades neus pirinenques.

Tres setmanes. Vint-i-un dies d'un
somni fet realitat. Havíem fet les
nostres amèriques!

Ouè més es podia demanar?

16 excursionisrne
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La impressionant pared de Weeping Wall
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Aproximació al camp base

Entre el 13 i el 14 de juny arribem a Skardu, una ciutat balti situada al mig del Karakorum. Es tracta

d'un poble força bonic, similar a un petit Chamonix però sense establiments moderns. Skardu està

rodejada de muntanyes, possibles cims per escalar. Amb tot, aquests cims no són tan populars
entre els escaladors, ja que queden a l'ombra de les mitiques i altes muntanyes del Karakorum. La
neu hi és per tot arreu tal com ens va explicar a Islamabad, l'Abrahim, el guia.

L'estada a Skardu la dediquem a remoure paquets i a refer els bidons perquè no pesin més de 25

kg que és el pes màxim que poden carregar els portadors. Hem configurat el telèfon via satèl-lit,
ens ha costat una mica fer tota la configuració però, a la fi, ho hem aconseguit. De moment, hem

pogut enviar tots els missatges per cibercafès. Sembla estrany trobar un ciber en aquests pobles
d'aspecte medieval. A partir d'ara les nostres comunicacions només seran via satèl·lit mitjançant un

ordinador, per tant, l'actualització de la pàgina web pot resultar complicada. De fet, no podrem
comunicar-nos per lnternet fins que arribem al camp base després d'uns 8 dies caminant per la

Glacera de Baltoro.

Aquesta tarda quan anàvem caminant per Skardu hem assistit a un impressionant partit de polo, un

esport que van inventar els pakistanesos. Ha sigut espectacular a més de ser un esport bonic i

elegant. Els nens es llençaven a mirar les imatges que en Xavi enregistrava.

Demà a les 6 h sortirem en 4x4 cap a Askole. Les condicions severes del cami requereixen aquest
tipus de vehicle. Dormirem a Askole i l'endemà sortirem amb els portadors cap als peus del K3, el
nostre objectiu.

-",



Tal com estava previst arribem al campament base a 4.900 m

d'altitud en plena glacera Godwin Austen i als peus del K3. AI
davant tenim també l'impressionant K2, el Txogori.

El dia Î 4, després d'una nit més aviat mogudeta pel Martí -aquella
nit es va trobar els seus amics Rustan i Sahid i se'l van endur a

sopar- marxem de Skardu.

El següent trajecte ens havia de portar cap a Askole. Un

recorregut de vuit hores sacsejant-nos en uns Toyotas de la

segona guerra mundial per fer els 90 quilòmetres de pista. Aquest
poblet encisador és el punt d'inici del tresc del Baltoro. Aquí ens

espera en Tangir, el nostre cuiner a l'expedició Tarragona
Gasherbrum's de 2003. També ens espera l'ajudant de cuina i els
105 portadors que carregaran tot el material a l'esquena fins al

camp base. Sense ells les expedicions no serien possibles. Una
feina la dels portadors que fan en condicions molt dures i
sotmesos a les inclemències del temps amb un equipament molt

precari. L'endemà, a la fi, comencem a caminar. Una vegada
arribem a la muntanya escalem nosaltres sols per el permís
d'ascensió i els serveis de trekking i el camp base els compartim
amb altra gent: dos italians, un mexicà, un australià i un murcià

conegut del Francisco que arribarà a finals de mes.

Com que el permís d'ascensió és per a un mínim de set

alpinistes, és habitual que els sol·licitants s'agrupin en

expedicions multinacionals per minimitzar-ne les despeses. En el
nostre cas els primers a apuntar-se són neozelandesos tot i que
més endavant es van donar de baixa. Després d'intentar ser

reconeguts com a expedició catalana sense èxit, passem a

convertir-nos, a efectes oficials, en l'expedició al Broad Peak
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neozelandesa i, a més, tenim el càrrec de cap d'expedició
neozelandesa al Broad Peak. Durant l'aproximació hem coincidit
amb la vídua de l'Anatoli Brukeev que ha anat fins a Concòrdia i
hem avançat en paral·lel amb una expedició argentina que va cap
als Gasherbrums.

El tresc del Baltoro és probablement el tresc més espectacular del
món. En aquesta zona hi ha 4 vuitmils, nombrosos setmils i

incomptables sismils, així com també torres de granit d'increïble
dificultat. Hem trigat una setmana a recórrer uns 75 quilòmetres a

peu, primer per camins polsegosos i després caminant per sobre
la glacera. Per pujar dos mil metres de desnivell real hem
acumulat un desnivell positiu de 6.970 metres.

AI camp base no hem parat de pencar. Vivim a sobre una

morrena on un parell de pams de pedres amaguen desenes de
metres de gel. Per poder instaí-lar les tendes individuals hem

hagut de fer plataformes. La tenda cuina i la tenda menjador l'han

plantada el cuiner i el seu ajudant i la resta ha endreçat els
bidons. Per evitar conseqüències negatives si perdem un paquet,
ho portem tot barrejat expressament des de Barcelona. De
manera que sigui difícil perdre tota la farmaciola o tot el material
d'escalada. Els fuets viatjaven amb la placa solar, les aspirines
amb els mitjons i els mosquetons del Francisco amb les galetes
integrals.

Gairebé ja està tot. La instal·lació elèctrica ja funciona i, a la fi,
podem enviar el comunicat i respondre alguns correus electrònics.

Les ganes de posar els peus a la muntanya se'ns mengen. Demà
intentarem assolir el camp Î a 5.800 m.
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Avui ens hem llevat amb 30 centímetres de neu al

camp base. Un canvi radical si tenim en compte el
bon temps de què hem gaudit fins ara.

Afortunadament, ahir vam baixar del Camp1 després
d'haver-hi passat dues nits i una altra al camp 2 a

6.300 m d'altitud.

Han arribat al camp base dues expedicions
més. Són també grups multinacionals i duen alguns
portadors d'altitud; això no ens entusiasma però
cadascú escull què fer a la muntanya.

Amb ells ha vingut en Fèlix, l'amic d'en Francisco
com també algun altre conegut d'anys anteriors.

Sembla que en tenim per dos o tres dies de nevades i

potser algun més d'espera fins que la neu es

transformi. Aprofitem per recuperar-nos de les

primeres envestides, reparar el generador, practicar
les relacions socials, els jocs de taula, la literatura i la

paciència en general.
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(A dalt esquerra) L'equip expedicionari al camp base amb el K3 al fons

(A baix esquerra) Ja és Nadal!

(A dalt dreta) Forta pendent arribant al camp 2

(A baix dreta) Descansant en el camp 1

Encara som al camp base. El temps sembla que es vol

entossudir a no deixar-nos pujar al camp 3. Després de vuit
dies de mal temps refugiats a la tenda menjador arriba el bon

temps. Esperem encara dos dies més perquè la neu és
transformi i dilluns a les 5 del matí sortim del camp base amb
la intenció de pujar directament al camp 2. Avancem per la
morrena i girem 900 per creuar la glacera. Després de vint
minuts en Francisco es banya alegrement a les fredes aigües
del riu: una relliscada sobre una roca glaçada a l'hora de

saltar va provocar el gèlid bateig, i tractant d'escapar de

pressa, va repetir la inmersió, aquest cop integral. Després de
canviar-se pràcticament tota la roba, gràcies a la que van '

oferir-li en Martí i en Xavi, continuem la marxa cap al camp t.

L'ascensió és una mica més complicada. Les allaus que han

caigut han deixat la primera part de la muntanya força
glaçada.

Després d'unes quatre hores arribem al camp t. Després
d'un descans d'una horeta omplim les motxilles amb el

material que havíem deixat al camp t: tendes, sac de dormir,
granota de plomes, cordes, etc. Una altra vegada portem
més de vint quilos a l'esquena.

La pujada al camp 2 és molt dura. Volem fer el camí en una

sola jornada però el pes que traginem i el desnivell de més
de î ADO m per sobre deis 6.000 m complica la jornada.
Aquesta nit dormim al camp 2. AI matí sortim cap al camp 3
amb la intenció de muntar-lo, però uns núvols amenaçants i

una comunicació d'última hora des del camp base ens

informa que arriba una depressió amb precipitacions que ha
de durar tres dies. Decidim fer mitja volta i baixar de nou al

camp base. A les dotze del migdia arribem al campament.
Comença a nevar.

Ha nevat tota la nit i mentre escribim ho continua fent.
Estem espectants per poder valorar les noves prediccions
meteorològiques. Fins ara no hem tingut més de tres dies de
bon temps. Som optimistes i pensem que el bon temps ens

donarà marge per poder fer un intent seriós cap al cim. .

Som un total de 40 alpinistes, i entre ells dues expedicions
comercials amb un total de 26 escaladors. El nostre estil és
sense ajut, fem d'alpinistes i de portadors en altitud. Muntem

els campaments carregant motxilles que a vegades ratllen la

nostra capacitat física. Intentem muntar una estructura amb

campaments, menjar, càrregues de gas i material. Una
estructura sòlida que ens garanteixi poder atacar el cim amb

seguretat.

En canvi, les expedicions comercials tenen contractada la

preparació de la muntanya, cordes fixes en tot l'itinerari, muntatge
de tendes als diferents campaments d'altitud, etc. Això implica
que els escaladors com a clients mai traginen gaire pes.

Ja hem tingut algun petit problema amb una de les

expedicions comercials quan han fet servir les nostres tendes
del campî sense permís. Les expedicions comercials
funcionen com empreses, és a dir que donen uns serveis als

alpinistes. L'organització interna del camp base fa que es

puguin fer servir les tendes dels altres sense consulta prèvia
però en cas d'urgència i només en aquest cas.
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F

Vista des del coll del K3 a 7.800 m

Coll del K3, el punt més alt assolit

Aquest any fa molt mal temps i la muntanya està

molt carregada de neu.

següent ens llevem per intentar l'atac: hi ha molta

neu i la traça és profunda. Ningú, ni nosaltres ni les

persones d'altres expedicions, aconseguim arribar al

cim: l'ascensió resulta massa perillosa i a més tothom

va malament d'horari.
Malgrat això sortim per aprofitar la nostra única

oportunitat, una finestra de bon temps. Pugem al

camp 2 i seguim cap al camp 3, tots dos trajectes
els fem molt carregats. A les 12 h de la nit del dia

26 excursionisrne
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Nosaltres ens quedem al coll del K3, a 7.800 m.
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PRATS I GORGES AL PIRINEU BASC

Zuberoa
Als confins de l'alt Pirineu, sota l'ombra
de l'Orhy, el dos mil més occidental de la

serralada, es troba la comarca de

Zuberoa (La Soule). Aquest territori basc,
inclòs al departament francès dels
Pirineus Atlàntics, es divideix en dues

subunitats: la plana de Pettarra al nord,
amb Maule, la petita capital, i la zona

muntanyosa de Basabürüa, al sud.

A Basabürüa es troben els principals
al-lcients excursionistes: els cims de la divi
sòria pirinenca, des del pic d'Arias a l'est

fins a l'Orhy a l'oest, i les fabuloses gorges
d'Holzarte, Olhadubi, Kakueta i Ehujarré. El

poble de Larraine (Larrau), accessible des
d'isaba o Otsagabia, a Navarra, pel port
del mateix nom, i el conjunt de cases aïlla

des de Sta. Grazi, accessible també des
d'isaba pel coll de la Piedra de Sant Martín,
són els millors punts de partida per conèi
xer aquest sector pirinenc.

Les gegantines esquerdes calcàries són
les joies d'aquest racó: Kakueta està con

dicionada per ser visitada, Ehujarré es pot

recórrer completament (3,5 km) sense

dificultat i les altres dues són altament

esportives. La imatge del pont penjant
200 m sobre l'abisme d'Olhadubi és
emblemàtica.

L'estranya i bella església romànica de
Sta. Grazi, noble martiritzada al segle II,
amb les seves esteles funeràries discoï
dals és el contrapunt a aquest esplèndid
paisatge foradat.

Ramon Pascual

Telema re ESQuí EN TOTAL LLIBERTAT

Aquest esport es caracteritza pel fet

que les fixacions dels esquís deixen lliure
el taló tant per a la progressió al caminar
com per ascendir a descendir. En els des
censos s'ha d'usar sempre una posició
de mitja flexió amb les cames flexionades
i el cos tirat cap endavant.

És la tècnica més antiga de l'esquí i es

remunta a temps ancestrals, quan les

poblacions nòrdiques usaven l'esquí per
moure's d'un lloc a un altre a través dels

camps nevats. A partir del segle XIX es va

popularitzar com a disciplina esportiva
gràcies a les millores tècniques aportades
per Sandre Norheim, originari de la vall de

Mordegal, a la regió noruega de Telemark.

Norheim va inventar unes fixacions que

permetien estar aferrat perfectament als

esquís i mantenir els talons lliures i va des-
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envolupar la tècnica d'esquí de cintura,
l'estil telemarc. Aquest estil es va estendre

ràpidament fins que a principis del segle
XX la seva popularitat comença a minvar
en front dels nous sistemes de fixació del
taló a l'esquí propis de l'esquí alpí.

Ara però aquest esport ressorgeix amb

gran força i poc a poc s'hi van sumant

més i més aficionats. Prova d'això és que
aquest és el segon any que se celebra
amb gran èxit el Trofeu Pirineus de
Telemark (TPT). Un circuit transfronterer

organitzat en comú, amb trobades a

Masella, Gourette, Guzet, Tavascan i

Andorra per practicar diferents modalitats:
curses freeride, ski-cross, telemarc clàs

sic, muntanya i freestyle. AI mateix temps
que promocionar el telemarc mitjançant
cursos i ski-test. Lluís Catasús



ELS PRIMERS SISENS ITALIANS

Emilio Comici
En un número anterior d'Excursionisme parlàvem d'una tècnica de gramponatge, ara

és el torn d'una de ràpel que rep, com és habitual, el nom del seu inventor. Com un terri

ble acudit del destí, Emilio Comici, nascut a Trieste el1 901, morí a l'octubre de 1940 en

un ràpel a una paret d'escola. Llavors, Walter Bonatti i Cesare Maestri, dos dels seus

indiscutibles successors, encara eren uns nens.

La realització principal d'aquest escalador, clau de la història de l'alpinisme, fou la pri
mera a la paret nord de la Cima Grande di Lavaredo, als Dolomites. Feta al 1933 amb

els germans Dimai, fou una de les prop de dues-centes primeres que signà en aquest
massís: Civetta (Comici-Benedetti), Cima Piccola di Lavaredo (Spigolo Gallo), etc.

Com d'altres grans alpinistes, deixà constància escrita de les seves experiències a

Alpinismo eroico, publicat pòstumament el 1942.

La tècnica de Comici introduïa, a diferència de la de Dülfer, més primitiva, l'ús de dos

estris complementaris: un mosquetó i una anella cardina en forma de braguer. La popu
larització dels rapeladors (com el familiar "vuit"), que no es produí fins a la dècada dels

70, facilità notablement el descens en ràpel. Poc podien suposar els pioners que es bai

xarien d'aquesta forma desnivells superiors als mil metres en poc més d'una hora.

Ramon Pascual

Galzeran
Família: Liliàcies

Espècie: Ruscus acu/eatus L.

El galzeran, conegut en castellà com a

rusca, és un arbust perenne de color verd
fosc que pot arribar fins a un metre d'al

çària. El seu hàbitat natural són els alzi
nars des del nivell del mar fins a 1 .000

metres d'altitud.

Presenta una tija llisa i arrodonida de color

verd. Les fulles, reduïdes a petites esca

mes, són pràcticament invisibles i allò que
semblen fulles són en realitat, els fil·locla

dis, unes tiges ampliades en forma de
fulles lanceolades acabades en una petita
punxa. Aquesta adaptació l'ajuda a

suportar millor els períodes de sequera
estival que pateixen els alzinars mediterra
nis. Aquestes falses fulles perden molta

menys aigua que unes hipotètiques fulles.

Floreix al final de l'hivern i principi de la pri
mavera. Les flors són verdoses, petites i

molt poc vistoses, en canvi el seu fruit res

salta molt. És una baia de color vermell

intens, de quasi un centímetre de diàmetre,
que destaca com una bola adossada a mei

tat de la falsa fulla amb un gran contrast

amb el verd de la resta de la planta. La belle

sa dels seus fruits fa que el galzeran sigui
emprat com a ornament durant les festes

de Nadal. Aquest mal costum ha reduü l'ex

tensió de l'espècie en algunes àrees.

És una planta amb propietats medicinals
molt valuoses perquè ens ajuda a eliminar

aigua de l'organisme i els herbolaris la solen

utilitzar amb aquesta finalitat diürètica.

Lluís Cafasús
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L'alimentació
en les activitats
a la muntanya

Requeriments energètics

Una bona alimentació és fonamental en

qualsevol activitat de muntanya. Malgrat

que no es poden menysprear els reque-

riments d'aliment sòlid, el nostre cos

sempre té algunes reserves energèti-

ques (exceptuant les persones desno-

drides o massa magres), que es poden

aprofitar durant l'exercici físic.

Les necessitats del nostre cos són molt variables: energètiques diàries totals. En un adult ronda les 2.000 Kcal/dia.

El metabolisme basal: satisfà les necessitats energètiques per
al manteniment de les funcions bàsiques -el manteniment de la

temperatura se n'emporta una bona part-, el manteniment de
l'estructura corporal (hi ha un recanvi imperceptible constant de

tots els teixits), i el-creixement en el cas dels nens. Aquestes
necessitats varien en funció de l'edat, el pes, la composició
corporal -el múscul té un consum més elevat - i en menor

mesura del sexe, ja que les dones tenen un consum energètic
més baix. En situacions d'activitat física no gaire intensa, aquest
metabolisme basal suposa els 2/3 de les necessitats
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L'activitat flsica: si és intensa la despesa energètica total pot
arribar a doblar o triplicar el metabolisme basal, és a dir, de
2.000 a 4.000 Kcal suplementàries.

D'aquestes variables se'n desprèn que les.necessitats
energètiques augmentaran o disminuiran en funció del balanç
entre la temperatura exterior i l'aïllament tèrmic que portem,
independentment de la percepció subiectlvà que tinguem de la

temperatura. De fet, en el clima tropical elmetabolisme és entre
un Î O i un 20% més baix que en les zon�;:; f!"ecj.es.



Reserves energètiques
Aquestes reserves són en forma de "sucres complexos"
(glucogen) i de greix.

El glucogen: s'emmagatzema al fetge -únicament entre uns

75 i 125 grams-. La reserva de glucogen al fetge aporta
entre unes 300 i 500 Kcal. En els músculs n'hi pot haver

de 250 a 850 grams, i la seva aportació energètica ronda entre

les 1.000 i les 3.500 Kcal. Aquest glucogen muscular no es

pot traspassar d'un múscul a un altre. De manera que, a la

pràctica, hi ha molta menys reserva útil per a un exercici

determinat -el rendiment depèn de les reserves de glucogen
prèvies a l'exercici.

El greix: s'emmagatzema sota la pell. Entre altres funcions, el

greix dóna protecció tèrmica gràcies a les propietats aïllants.

També s'acumula a la cavitat abdominal. La quantitat de greix
varia d'un individu a un altre, però no hauria de ser inferior al tO

per cent del pes en els homes (en casos extrems el 5%) o del

15 per cent en les dones (en casos extrems el 10%).
Tot plegat representa una reserva energètica aproximada
d'entre 25.000 i 100.000 quilocalories.

APORTACIONS PRINCIPALS DELS ALIMENTS

Aliments amb un alt contingut energètic
Sucres complexos (fècules): aliments a base de cereals (inclòs l'arròs) i les seves farines

(pa, pastes italianes); tubercles (patates i moniatos), llegums i castanyes.

Sucres simples: fruita i derivats a combinats (codony, confitures i melmelades), llet conden

sada, mel i xocolata.

Greixos: fruits secs, olis, mantegues, els greixos que porten la carn i el peix, formatges,
embotits i xocolata.

··Les barretes energètiques no són més que preparats a base de cereals i sucres a mels.

Aliments amb alt contingut proteic
Bàsics: carn, peix, clara d'ou (ou dur) i gelatina

Altres: formatges, pernil (en els embotits la proporció entre greixos i proteïnes és molt varia

ble), llegums i llet (incloent la llet en pols).

Vitamines

La majoria d'aliments frescos contenen vitamines, malgrat que algunes es destrueixen amb
la cocció. La falta de vitamines rarament és un problema excepte en aquelles persones que
pateixen alguna malaltia. Fins i tot en activitats de molt llarga durada com expedicions, si

l'estat nutricional previ és correcte, no hi sol haver problemes destacables per aquest motiu.

Cada quan cal menjar?
Pel que fa al ritme de la ingesta, no existeix una fórmula fixa. Cal

tenir en compte les reserves energètiques, l'altitud, la complexió,
els tipus d'aliments i, sobretot, cal iniciar l'exercici amb els

dipòsits de glucogen plens. Per això, en finalitzar l'exercici s'ha

de fer un àpat abundant en hidrats de carboni per reposar tot el

que s'ha gastat.

Durant l'activitat no és bo fer ingestes abundants.Tampoc és

Què cal menjar?
La ingesta de sòlids proporciona a l'organisme energia i moltes

altres substàncies imprescindibles. En qualsevol cas les reserves

energètiques són bàsiques per a un estat nutricional correcte.

Això vol dir que durant la nostra activitat física hem de vetllar

perquè no disminueixin sobtadament.

En les activitats de curta durada, d'i o 2 dies, la disminució de
reserves energètiques rarament serà un problema. En canvi, en

les activitats de llarga durada cal vetllar per una dieta

"equilibrada" (terme molt utilitzat, que en realitat no té una

definició fàcil). I potenciar la ingesta d'aliments energètics, tal
com s'indica en el quadre "Aportacions principals dels aliments".

Cal no oblidar-se de prendre una mínima quantitat d'aliments

amb fibra per evitar problemes de restrenyiment. Aquesta fibra la
trobarem a la fruita, incloent-hi la dessecada, com les figues
seques, les panses i les orellanes, així com també a la verdura.

Pel que fa a si s'ha de menjar calent o fred, depèn més del gust
i la confortabilitat, sovint relacionada amb la meteorologia del

moment, que dels requeriments reals.

Fècula. La base de l'alimentació de totes les cultures

còmode haver de preparar segons quines coses quan després cal

seguir caminant. Les digestions pesades ens interferiran en

l'activitat física. És més recomanable menjar poc i sovint, i amb un

predomini dels menjars amb alt contingut calòric i de fàcil absorció
-bàsicament hidrats de carboni i, en menys quantitat, greixos-. Cal

recordar que a l'aigua també hi podem posar sucres.

Mireu el quadre "Aportacions principals dels aliments".
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Drogues i alcohol
El consum de drogues a la muntanya, en el sentit ampli de la paraula, no aporta cap benefici.
En el millor dels casos, es podria dir que alguna d'aquestes substàncies no produeix perjudi
cis apreciables.

El tabac
Són coneguts els efectes perjudicials a llarg termini, però fins i tot a curt termini té efectes
immediats: comporta una limitació en el transport d'oxigen a la sang, que es manté hores i

dies després de fumar. El tabac també limita la capacitat de fer exercici i la capacitat de res

posta en temperatures baixes i també produeix una limitació en la circulació de la sang amb
els mateixos perjudicis.

Alcohol
Produeix una pèrdua del control dels mecanismes de regulació tèrmica. Provoca la vasodila
tació dels capillars de la pell (pell "vermelleta i calenta") que afavoreix la pèrdua de calor.
També repercuteix en el ronyó, ja que és un fals diürètic i augmenta la pèrdua de líquids.
Naturalment, també afebleix la capacitat de raonament, de reacció, d'equilibri i pot augmen
tar falsament la sensació de confiança.

Derivats del cànem (haixix i marihuana)
Sense entrar en els efectes potencialment greus que, tot i la infravaloració que de vegades
se'n fa, existeixen, cal insistir que pot provocar efectes que a muntanya seran perjudicials,
com excitació, dissociació de les idees, alteració de les habilitats motores (que es pot mante

nir de 8 a 12 hores després del darrer consum), alteració de la percepció, il·lusions, sedació,
desinhibició o deteriorament de l'atenció i de la concentració.

Alguns d'aquests efectes són influenciats parcialment per les expectatives del subjecte, les

experiències prèvies, l'ambient del consum, l'estat d'ànim previ, la quantitat de la ingesta i la
constitució biològica de cadascú. Els efectes negatius comencen immediatament. El punt
màxim és 30 minuts després de consumir-ne. Dues hores després els efectes es redueixen i

desapareixen del tot entre 6 i 12 hores. Amb tot, 12 hores després del darrer consum, encara

hi pot haver alteració de les habilitats motores.

Coca i altres estimulants
Mastegar fulla de coca no aporta cap benefici real, ni serveix per aclimatar-se millor. Únicament
redueix la sensació de fatiga com també ho fan les amfetamines, ta qual cosa és perillosa.
Altres estimulants com el te i el cafè, de menys potència, no es poden considerar perjudicials.

TranquiHitzants
Hipnòtics, sedants, etc. Redueixen la capacitat i la velocitat de reacció. Alenteixen el ritme

respiratori. En grans altituds poden ser especialment contraproduents.

Preparació de menjar, nyoqui (fècules). Vall de Relinchos. Aproximació Aconcàgua. Expedició Internacional de Diabètics a I'Aconcàgua 2000/2001

Aclariment
Kcal: Quilocaloria. La caloria és una unitat física definida per la

quantitat d'energia necessària per augmentar 1 gram d'aigua
en 1 grau centígrad. És una unitat molt petita. Motiu pel qual cal

utilitzar el seu valor multiplicat per mil. En molts escrits es pot
veure el terme "Caloria" en majúscula. Equival a 1 Kcal (1 .000

calories).

Agraïment
Un aqraïrnent especial a Ramon Pascual per l'assessorament
en temes meteorològics que m'han permès augmentar el rigor
científic.
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Quatre celíacs catalans coronen l'Aconcagua

L'expedició del CEC Santiveri a l'Aconcagua sense Gluten
va fer, divendres 13 de gener, el cim de l'Aconcagua, de
6,962 metres d'altitud, L'objectiu de l'expedició era el de
situar el màxim nombre de persones celíaques al cim de

l'Aconcagua, Els objectius s'han complet amb la gesta
d'Ignasi Pijoan, Laura Coromines, Eduard Martorell i Oaniel

Carceller, Anna Moragues i Juanjo Garra els han

acompanyat fins al cim,

Recordem que l'Expedició Santiveri a l'Aconcagua sense

Gluten, del Centre Excursionista de Catalunya, vol donar a

conèixer la malaltia celíaca i estudiar vies per millorar la

qualitat de vida de les persones intolerants al gluten
mitjançant l'activitat física i l'esport, Fer el cim demostra

TORISME VAL D'ARAN PRESENTA A FITUR 2006 EL

FESTIVAL PVRENE

La Festa dels Pirineus se celebrarà del21 al23 de juliol a Salardú, El

Festival, organitzat per la revista El Mundo de los Pirineos, és una de
les cites obligades per als amants de la muntanya. El Festival Pyrene
és doncs una trobada per conèixer totes les possibilitats que ofereix
I'entom natural de la Val d'Aran, Pyrene compta amb el suport de la

Diputació de Ueida,

Més informació:
• Conselh Generau de la Val d'Aran

Telèfon: 97364 06 88
Web: wvvw,aran,org

• Revista El Mundo de los Pirineos

Telèfons 94331 3209/606966376

wvvw,festivalpyrene, com
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d'alguna manera que muntanyisme es pot compaginar-se
perfectament amb la malaltia, El repte de coronar un cim
de més de 6,000 metres ho deixa ben clar,

MOR HEINRICH HARRER, L'ALPINISTA AUSTRíAC AUTOR DE

SET ANYS AL TIBET
Harrer nascut a Carintia el 1912 va ser un dels alpinistes més

respectats del món, El 7 de gener de 2006 moria després
d'una vida dedicada a l'excursionisme, EI1 939 va intentar coro

nar el Nanga Parbat de I'Himàlaia, cosa que no va aconseguir
fins al 1953, el mateix any en què publicava Set anys al Tibet,
una obra que donaria la volta al món, El 1997 es va portar al
cinema amb Brad Pitt en el paper de Harrer,

La polèmica també va estar present en la vida d'aquest esca

lador, ja que va ser acusat de col·laborar amb els nazis, Malgrat
tot, Harrer passarà a la història com un gran amant de la mun

tanya i l'excursionisme,



EXPEDICiÓ INTERNACIONAL A L' ELBRUS PER A JOVES

Aquest estiu tindrà lloc la Globa Youth Summit _ 2006, una

expedició pensada per als joves que vulguin escalar I'Elbrus, el
cim més alt de la serralada del Caucas 5.648 m i per tant

d'Europa. L'Elbrus és un massís al nord de la serralada caucà

sica, un cim cobert de neu i gel tot l'any. L'ascenció ofereix la

possibilitat d'admirar una panoràmica única.
Amb tot, les condicions climatològiques severes converteixen

l'expedició en un gran repte per a la iniciació en les expedicions
d'alt nivell. L'expedició a l'Elbrus es durà a terme entre el 23 de

juliol i el2 d'agost de 2006 organitzada per la FEEC.

Per a més informació sobre aquest cim consulteu:

wwvv.elbrus.org/

MOR J.C. LAFAILLE AL MAKALU

L'apinista francès Jean Cristophe Lafaille, de 39 anys, va des

aparèixer quan intentava coronar en solitari i a ple hivern el cim
del Makalu de 8.463 m situat al Nepal. Se'l va donar per mort

després de cinc dies sense notícies, des del 26 de gener, data

en quèva abandonar el darrer camp d'altura per tal d'assolir el

que havia de ser el seu dotzè vuitmil. La notícia es va fer públi
ca per la resta de l'expedició i a través de la seva pàgina web

wwvv.jclafaille.com.

Jean Cristophe Lafaille era, en el moment de la seva desapari
ció, el millor alpinista francès en actiu i estava cridat a ser el pri
mer a coronar els catorze vuit mils, després del Makalu només
Ii restaven el Kangchenjunga i l'Everest. En el seu palmarès
figuren obertures de noves vies a Les Grandes Jorasses "Le
Chemin des Etoiles" i a la cara oest dels Drus. A I'Himàlaia entre

els seus vuit mils destaca la primera solitària i hivernal al

Shishapangma el 2004 o l'Annapurna per la llarguíssima aresta

est en companyia d'Alberto lñurrategui el 2002. Va intentar en

solitari l'ascensió a la cara sud de l'Annapuma després que en

un primer intent perdés la vida el seu company de cordada

Pierre Beghin. Alpinista molt mediàtic al seu país (Montagnes
Magazine, Alpirando ... ) Lafaille passa a engrossir amb la seva

desaparició els passos dels millors alpinistes de Françacom
Jean Marc Boivin, Pierre Beghin, Benoît Chamoux, Chantal
Mauduit o Patrick Bérhault. Deixa dona i dos fills.

EL NOMBRE DE FEDERATS CONTINUA CREIXENT

23.846 federats el 2005, un 12%
més respecte el 2004. El nombre
d'entitats federades també ha aug
mentat: 332 e12005. Les dades
recollides per la Federació
d'Entitats Excursionistes de

Catalunya permet fer un balanç
acurat de la salut de l'excursio

nisme a Catalunya. Les dades
són positives, ja que des del
1999 s'observa un agument
sostingut del nombre d'entitats

i excursionistes federats.

/

Per veure tota l'estadística podeu consultar:

wwvv. feec.org/estadistica_05. htm

J

Nusos d'escalada per Concepció Arnau

Molts de vosaltres ja esteu al carrent de

l'etimologia i la tècnica dels nusos utilit

zats en els encardaments quan es practi
ca l'escalada, però de tota manera en

farem un repàs d'uns quants.

Nus as de guia a bowline: nus molt

segur i senzill, fet a l'extrem d'una corda

en forma de llaç fix, adequat per a I'auto

assegurament a per subjectar material.

Nus d'estaca (en castellà de cabrestan

te): consisteix a formar ràpidament dos

bucles a la corda, en el mateix sentit.

Abans de posar-los al mosquetó, se

superposen de manera que el segon

quedi sobre del primer.

Nus de pardala ballestrinca: nus senzill

fet amb dues passades de corda per un

ancoratge.

Nus dinàmic: s'utilitza per assegurar els

companys mentre fan via. En cas de cai

guda permet assegurar-los amb una sola

mà, És un nus de fre molt pràctic i útil.

Nus de cinta a americà: és l'únic que uti

litzarem amb cinta plana, la resta no ser

veixen, el farem servir per unir qualsevol
tipus de bagues, cintes a cordinos.

Nus de papallona: gràcies a la seva

forma simètrica que reparteix les forces

cap ambdues bandes per igual, aquest
nus és especialment indicat per encordar

els escaladors que progressen al mig
d'una cordada.

Nus pla: Va bé per lligar extrems de

corda, no gaire segur per escalar o rape
lar. S'utilitza alhora de lligar un sac a

material divers, ja que és un nus que no

s'escorre.

Nus vuit: és un nus molt fort i fàcil de

desfer després de. ser premut. Per aques

ta raó és un dels més utilitzats en el món

de l'escalada.

Bé ja n'hem fet un bon tast. Esperem que
no quedeu embolicats!

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Maleït sigui!!!! ja s'ha tornat a penjar l'ordinador...

Ja ha tornat a fer una de les seves tots els arxius de fotos digitals s'han barrejat i ara no sé a quin cim correspon aquesta fotografia ... i com sempre, no

em puc refiar de la meva memòria quin embolic!!!
Crec que va ser una excursió que vaig anar cap al sud i em sembla recordar que amb prou feines arribava als mil metres d'altitud, i malgratque no n'estic

del tot segur crec que el seu nom tenia alguna cosa a veure amb la seva forma ...

Un amic que em va acompanyar m'ha proposat aquest joc per ajudar-me a recuperar la memòria. M'ha dit que si contesto correctament aquestes pregun

tes trobaré la resposta.
Però jo no n'estic del tot segur de saber-ho fer tot sol, què hem podeu ajudar? El meu amic m'ha assegurat que la majoria de les respostes les puc trobar

en aquest número de la revista, però jo ho dubto, encara que per si de cas em miraré a fons la revista ... no fos cas que fos veritat.

Per poder participar en el concursionisme només teniu que enviar abans del 31 de març el nom del cim de la fotografia a l'adreça electrònica

concurs@excursionisme.net indicant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per participant. Entre les respostes
correctes se sortejarà un lot de llibres de muntanya valorat en 30 euros. En el proper número de la revista sortirà publicat el nom del cim i el guanyador.
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[lJ Tuc de Moró
Alta Ribagorça

de 3 h a 3 h 30 min per l'ascens

I:.I:.I:lIII.I:.fII·Wl1.030 m

l:IIIIiil:lW'mbon esquiador-S3
OGiImilrl·ŒIIequip d'esquí de muntanya i material de rescat per allaus (ARVA,

pala i sonda)
II • de gener a abril

• II • • cartografia de l'Ed. Alpina, l'itinerari queda dividit entre els mapes
Pont de Suert- Presa d'Escales a esc.1 :40.000 i el full Montardo a esc.

1 :25.000

: I II •• Vall de Boí 41 itinerarios de esquí de montaña. De Francisco
Román. Ed. Desnivel 2005
• •

per la carretera que puja de Taüll a l'estació d'esquí, més amunt de la

urbanització del Pla de l'ermita trobem un revolt molt marcat a la carretera, al

fons de la vall de Sant Martí que és on hem de deixar el cotxe.

� Pic Lézat

Luchonais

!!Slaa cal dur un joc de tascons i un altre de friends

II • Itinerari descrit per fer sense neu, de juny a setembre. Orientació oest

• II. • Luchon. Esc 1 :50000. IGN

: I II • • Los Pirineos. Las 100 mejores ascensiones y excursiones de

Patrice de Bellefon. Ed. Martinez Roca
• • des de Bagneres de Luchon anem al poble d'Oô. HI arribem per
carretera fins a les Granges d'Astau. Un bon camí ens mena cap al Llac d'Oô i,
més amunt, al refugi d'Espingo (1.950 m) (2 h-2 h 30 min). És aconsellable

pujar al refugi del Portillon (2.570 m), per escurçar l'aproximació l'endemà (1 h

30 min 2 h). Cal guanyar altitud cap al Coll de Lliterola i flanquejar en direcció

N per les terrasses fins al peu de la via (30 min).

[lJ El Bony d'Altars i el
Tossal de Serradet

Pallars Sobirà
cG�D 3 h a 3 h 30 min. per l'ascens

�_'l&IIsegons on arribem amb el cotxe, normalment entre 800 m i 1000 m

1:III.I:ow.u:':IIIII excursió per pendents força suaus i pales amples, ideal per a

iniciació a l'esquí de muntanya
•

•
• equip d'esquí de muntanya i material de rescat per allaus (ARVA, pala

i sonda)
II • de desembre a abril

• II • • mapa Montsent de Pallars. Esc. 1: 25.000. Ed. Alpina. Les cotes

dels cims difereixen de les que indica el mapa de l'ICC, que utilitzem aquí
• • seguint la N-260, a la sortida de Sort agafem a mà esquerra la LV5223

que s'enfila a la vall d'Àssua. Passarem per Sorre, Seuri i Llessui. Passat

aquest poble seguirem encara la carretera asfaltada que duu a l'estació

d'esquí del mateix nom fins on ens permeti la neu a uns 1.450 m.
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tornar a la dreta, al capdamunt de la fissura-xemeneia hem utilitzat per a l'aproximació.
(via original). Un pas acrobàtic (pitó) ens permetrà
arribar al cim del gendarme (IV i V). Podem desgrimpar
del cim del gendarme pel vessant SE (pitons)

Descripció: t'lnterés d'aquesta ascensió rau en la

descoberta d'aquesta vall, tradicionalment oblidada pel
món excursionista en benefici de la seva veïna del nord la

vall d'Aigües Tortes. La vall de Sant Martí amaga un bon

nombre de cims esquiables, com són el de Tuc de

Carants, el Gran i el Petit Pessó, el pic de l'Estanyet, el

Tossal i el Cap de Raspes Raies, el Tossal de la Mina, el

Castellet de Moró a el Bony de la Redona. Èn els darrers

anys les successives curses d'esquí de muntanya que

amb molt encert ha organitzat el CEC l'han anat traient

d'aquest oblit.

Ens endinsem a la vall de Sant Martí per la pista nevada.

Quan acaba la pista encarem el barranc del Port. Ens

endinsem a dins del bosc a mà dreta, per una clariana

que fa l'aspecte de ser un tallafocs. Guanyem ràpidament
altitud fins que sobre els 2.100 m la vall s'eixampla. És
una bonica vall envoltada de cims interessants que
sembla voler amagar-se. A la nostra esquerra s'alça el

Castellet de Moró de 2.664 m en un cordal que l'uneix al

nostre objectiu. Anem guanyant altitud mirant de

Descripció: Ambient d'alta muntanya assegurat,
solitud i unes vistes privilegiades sobre el conjunt del

Portillon. El proper Gran Quayrat ens acompanyarà
durant tot el recorregut. Bona roca en els trams difícils.

La via: ataquem la paret, en la seva part més baixa,
una mica a la dreta del mateix esperó, anant a parar a

un curt mur vertical (IV) que ens deixa a l'aresta (fita).
Possiblement es pugui estalviar aquest llarg entrant pel
corredor a l'esquerra de l'esperó. Sortim per la dreta i

encarem una mena de canaló que ens tornarà a dur

fins a la mateixa aresta. Amb un parell de llargs de

corda, per terreny vertical (IV) arribem a la base del

gran gendarme fissurat, molt característic. Algun pitó
ens indicarà el camí a seguir. Atacarem el gendarme
per la fissura-xemeneia, un dels punts claus de

l'ascensió. Podem remuntar-la fins al capdamunt a bé,
sortir per l'esquerra per una repisa inclinada (aeri), per

Descripció: Aquesta ascensió ens deixarà unes

sensacions agredolces i segurament ens farà pensar.
És un petit viatge al passat, a una de les primeres
estacions d'esquí dels Pirineus i que ara, abandonada

des de fa molts anys, ha esdevingut un fantasma, ben

reconeixible perquè tot roman on era: els remuntadors,
el bar-restaurant, restes que sembla que a ningúl i fan

nosa. Segurament hi esquiareu ben sols, no és un lloc

gens freqüentat tot i que les pales cara avall paguen
la pena. Tal com anem pujant veurem que els

remuntadors s'estenen a banda i banda del barranc on

hi ha l'anomenada estació intermitja a 1.900 m. Cal

que arribem a aquest punt reconeixible havent passat
una caseta. D'allí seguirem, a mà esquerra, ta línia que

marquen dos antics telesquís, que ens apropen al Bony
dels Altars, cota més alta de l'estació que dóna nom a

la serra. Mentre pugem no podem deixar de

contemplar el sobirà d'aquesta raconada, el Montsent

de Pallars de 2.881 m accessible des d'aquesta vall.

Arribats al nostre objectiu a 2.413 m. (2 h 30 min - 3 h)
gaudim d'una talaia única sobre l'alta Vall Fosca, amb

la seva capçalera d'alts cims. Veiem clarament la coma

mantenir-nos al centre de la vall i de no prendre cap
trencall a mà dreta. Veiem finalment el nostre cim tancant

a la vall a sud. A la seva dreta el coll planer de la Passada

de Moró a 2.615 m el separa del cap de Raspés
Raies a la seva esquerra hi ha unes pales
esquiables però, força dretes que porten a la

callada de 2.592 m que el separen del Castelle

de Moró. Triarem un a altre ascens segons l'estat

de la neu a les ganes de fer un itinerari circular.

Resulta més senzill optar per la Passada de

Moró tot i que els darrers metres el camí es

redreça. Del coll, ja per una pala ampla,
guanyem el cim del Tuc de Moró a 2.734 m en

quinze minuts (3 h 30 min). Des del cim hi ha

unes exceHents vistes sobre el pic de Rlià i la

vall de Manyanet que d'aquí pocs anys

quedarà malmesa pels remuntadors que
uniran Boí-Taüll amb l'estació d'esquí de la

vall Fosca, una llàstima! Baixarem per on

hem pujat a si ho preferim es pot anar a

cercar, al nord, el barranc del Port fins al fons de la vall i

completar així un bonic itinerari circular.

f:J delicat) i, amb un pas amb molt ambient contactar

amb la paret principal a bé rapelar (pont de roca) i

instal·lar-nos, encaixats, entre el gendarme i el Lézat.

Hem d'escalar un altre llarg de corda, vertical al

principi (IV, pitons), amb tendència a buscar el fil de

l'esperó. Arribem a una mena de repisa, havent

esquivat una afilada agulla molt fotogènica. Unes tres

a quatre llargades més de corda, per terreny desigual
(III), cada cop més fàcil, ens han de permetre arribar"

directament al cim.

Descens: resseguir l'aresta en direcció als Crabioules,
a l'E, fins a prop d'una bretxa, des d'on anem trobant

fites que ens guien cap a una mena de corredor de

baixada. Una mica més a baix, creuarem a l'esquerra
(novament fites) per encarar un altre corredor i així

arribar a zona herbosa i pedregosa. Trobarem, encara

més a baix, el camí que ve del Coll de Lliterola, que

Jordi Altimira
Pie de

Perdiguero

i el pic de Filià definitivament condemnats per
l'immediata construcció d'una nova estació d'esquí
destinada a acabar unint-se amb la de Boí - Taüll.

Sabem que la Vall Fosca canviarà definitivament la

seva actual fesomia per grans projectes urbanístics i

un camp de golf!. Tot contemplant el fantasma de

Llessui un només pot sentir ràbia i pena.
El cim, en contra del que crèiem, no és el més alt del

la serra, aquest honor recau en el Tossal de

Serradet de 2.482 m a uns 800 m cap al

sud seguint una ampla i senzilla ......._--....

llamada en lleuger ascens (15 min).
Des de dalt s'aprecia l'amplitud de

les pales que hi ha cap a la vall d'Àssua.
Per baixar ens adrecem en suau flanqueig al

llom on hi ha els remuntadors i seguim fins al

cotxe mentre gaudim de la visió, al fons de la vall,
dels seus poblets i campanars.

Pasqual Garriga



Serra de Montsant

Jaume Mas Roca

Editorial Piolet, octubre 2005

21Ox120 1'/11'/'1; 304 pàg. color;
fotos i mapes

Trescant per Piera

Gemma Pujol Farrés
Editorial Piolet, octubre 2005

210x120 1'/'11'11; 103 pàg. b/n;fotos
i mapes

En la primera guia de l'editorial

Piolet, Serra de Montsant,jaume
Mas ofereix un bon treball, en el

qual recopila 36 itineraris

circulars i 8 travesses pel
Montsant. Les indicacions van

acompanyades d'un mapa sense

topografia, que podem
complementar amb el llibre que
va editar el 2004 la mateixa

editorial i el mateix autor. Pel

que fa a Trescant per Piera

Gemma Pujol recull 20 itineraris

ubicats en aquest municipi al

sud-est de la comarca de l'Anoia.

Es tracta de recorreguts aptes

per a totes les edats que també es

poden fer en bicicleta ..

er Marc Janeras i Casanova

Les millors cases rurals de Catalunya
Agustí Juste i Eva Calduclt
Columna Edicions, desembre 2004

260x200 mm; 156 pàg.fotografies en color

Les mil/ors cases rurals de Catalunya ofereix una tria

d'algunes de les cases rurals que es poden trobar arreu

del pais. La selecció, totalment personal, de 55 masies

respon a aquelles de les quals els autors han quedat
especialment encisats. El llibre és molt recomanable per
la seva acurada edició. El treball com a dissenyadors
gràfics dels autors es manifesta en cada pàgina amb una

il-lustració i maquetació molt precisa.

Excursions des de cases de turisme rural

Joan Quintana i Ignasi Vidal
Col. Azimut, 71

Cossetània Edicions, octubre 2005

225x120 mm; 132 pàg. b/n;fotos i croquis
Ben diferent és el VOllU11 71 d'Azimut, Excursions des de
cases de turisme rural que, amb l'edició senzilla i pràctica
de la collecció, pren una selecció de 18 cases

simplement com a punt de partida per proposar
excursions per la zona. Ara bé, l' edició també inclou la

descripicióde les cases i els serveis que ofereixen.

Seguidament però, s'inclouen un parell d'itineraris.

CAT - Tot Catalunya i Andorra
Edicions Geoestel, desembre 2005

285x230 mm; 291 pàg. color;fotos i mapes

CAT - Tot Catalunya i Andorra és un model d'atles de carreteres però amb més

informació. Si bé és una guia enfocada al turisme lligat a l'automòbil, també

pot resultar d'utilitat a l'excursionista en diversos aspectes pràctics que
normalment envolten una escapada de cap de setmana. Inclou mapes de

carreteres i destaca els centres urbans de les capitals comarcals. Una guia
pràctica amb la inforrnació més important de 300 indrets del país i un llistat

d'equipaments i serveis d'allotjament i restauració.

En BTTper l'Alta Cerdanya i el Capcir
Oriol Guasch Terré
Col. Azimut, 72

Cossetània Edicions, novembre 2005

225x120 mm; 108 pàg. b/n;fotos i croquis

Les rutes en bicicleta del "Cavall Fort"

Joan Portell Rifà
Col.Azimut,73
Cossetània Edicions, novembre 2005

225x120 mm; 132 pàg. b/n;fotos i croquis

Excursions escollides per a raquetes de neu

Manel Figuera
Col. Azil'l'lut, 75

Cossetània Edicions, novembre 2005

225x120 mm; 132 pàg. b/n;fotos i croquis

L'Alt Berguedà
Xavier Losantos, Pere Robert i Raimon Rovira

Col.Azimut,76
Cossetània Edicions, novembre 2005

225x120 mm; 192 pàg. b/n;folos i croquis

En aquest lliurament de finals de l'any passat hi trobem tres

autors ja clàssics i de reputació. En primer lloc, l'Oriol Guasch

amb En BITpel' l'Alta Cerdanya i el Capcir.A més de l'esquí de

muntanya, el llibre també traça molt bones recomanacions en

bicicleta. A continuació,joan Portell recull Les rutes en bicicleta del

Cavall Fort text adient per repassar en familia. Finalment, Manel

Figuera ofereix Excursions escollides per a raquetes de neu. Com ja
havia fet a la Cerdanya i el Berguedà, ara l'autor arriba a l'Alt

Urgell, una zona menys coneguda.Al seu costat, nous autors,

guanyadors deV Premi Vèrtex, se centren en L'alt Berguedà
descrivint amb una cobertura homogènia alguns indrets del

vessant més muntanyós de la comarca, alguns molt coneguts i

d'altres que seran un descobriment per allector.

excurs ionisme 39
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A peUl com els nostres avantpassats ��
Ara que s'acaba l'hivern i la primavera ja és a tocar, encara és
temps de practicar una activitat de la qual fins avui no n'hem
parlat en aquesta secció: les raquetes de neu. Tot i que la
temporada força avançada en aquestes dates, les nostres

muntanyes encara carreguen quantitats considerables de neu.

Una neu que, d'altra banda i donades les condicions
climàtiques de la nostra geografia, fàcilment es farà malbé, o si
més no, és susceptible de transformar-se per l'efecte del sol.

Dins la permanent evolució, pel que fa als materials i les

tècniques, que experimenta el nostre esport preferit,
l'excursionisme en totes les seves disciplines: escalada, esquí,
alpinisme ... els últims anys ha retornat amb força una forma
de progressió gairebé tan antiga com l'existència de l'home,
com a mínim en aquelles contrades on la neu és present bona

part de l'any, es tracta de les raquetes de neu. L'origen de

l'artefacte en qüestió cal cercar-lo en els pobles prehistòrics de
l'Àsia que posteriorment passarien al continent americà per les
terres del nord i d'allí a Europa, competint amb els trineus i els

esquís que ja s'utilitzaven als països nòrdics. Les raquetes de
neu, usades normalment pels habitants d'aquests indrets i

pels caçadors, ràpidament van ser-adoptades pels regiments
de muntanya dels exèrcits i, fins i tot, per l'alpinisme més

capdavanter, tot i que mai van arribar a ocupar el lloc dels

esquís, més àgils, ràpids i còmodes.

Amb tot, les raquetes de neu han esdevingut una activitat de
lleure més, amb un nombre d'adeptes creixent. Evidentment,
els materials han canviat. Les bases reixades de fusta que es

lligaven amb cordills al calçat han estat substituïdes per
estructures lleugeres de plàstic o d'alumini que es fixen amb

seguretat a les botes, de forma semblant a com ho fan els

esquís. Les més avançades fins i tot incorporen uns petits
grampons per a millorar-ne l'adherència per bé que mai seran

l'eina idònia per progressar pel glaç. Malgrat tot, l'ús de les

raquetes amb una tècnica fàcil d'aprendre, ens permetrà
gaudir de la muntanya en el seu ambient més feréstec i alhora
encisador sense haver de patir excessivament per obrir-nos
camí a través de la neu verge.

Tot plegat és tan recent que si ens posem a cercar per la
xarxa encara hi trobarem ben poca informació, tret de les
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ofertes publicitàries d'empreses del sector de l'aventura que
ofereixen els seus serveis garantint una inoblidable jornada a la
neu. Per no defallir tan aviat. Preneu una mica de paciència i

trobareu pàgines com la de l'Eduard Masana

www.am.ub.es/-emasana/muntanya.html. en les quals
l'autor ens proposa un parell d'ascensions amb raquetes, a la
Carabassa i al Puig Pedrós, a més d'un grapat de recorreguts
per fer a peu o amb esquís.
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Completíssima i acolorida és www.rutasnavarra.com/index.asp
en la qual trobarem algunes ressenyes més per trescar amb

raquetes. La informació es recull en unes interessants fitxes.

Una primera pantalla ens facilita les dades tècniques: un

mapa, una gràfica d'altitud, alguna fotografia i una breu

descripció de la ruta. Tot seguit, amb només un clic, es passa
a una segona pantalla amb una exhaustiva i û-lusírada

descripció de l'itinerari pas a pas. A títol de curiositat,
esmentarem que ens podem entretenir amb alguns
trencaclosques virtuals que, una vegada solucionats, ens

mostraran una bonica panoràmica del recorregut escollit.

Un cop més www.madteam.net proposa, en la seva línia

habitual, sis rutes més pel Pirineu Oriental, a més d'un
interessant article sobre les tècniques de progressió i el

material recomanat acompanyat de consells per al seu

manteniment i conservació.

Per a més informació sobre el material i els consells
d'utilització consulteu la web blanca de

www.soloskLnetisoloesqui/ficha_9scola.asp?ld=101 , en la

qual podrem agafar idees i consultar gairebé tot el que se'ns

passi pel cap sobre activitats hivemals a Catalunya i a més
enllà de les nostres fronteres.

Si realment voleu ser originals, entre sortida i sortida animeu
vos a dissenyar la vostra pròpia pàgina web i expliqueu-nos
les vostres experiències i propostes. El món de la muntanya i

jo mateix us estarem molt aqraïts.

Bona progressió!

www
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93 284 98 16
http://www.multicen.com

MULTICEN
DENTISTES

Avantatges MULTICEN
- Primera visita gratuïta, sense compromís.
- Neteja bucal per 20 €.
- Fins el 20% de descompte en tractaments.
- Finançament personalitzat.

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.

Per demanar més informació o consultar la llista actualitzada de
centres i noves condicions, truqui'ns sense cap compromís o

visiti la nostra WEB.

Clíniques Multicen a:

PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE MUNT; BERGA; GRANOLLERS; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT DEL
VALLÈS; SANT VICENÇ DELS HORTS; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA DEL PENEDÈS; VILANOVA I LA GELTRÚ; PRoviNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE MAR;
ROSES; TORROELLA DE MONTGRI; PRoviNCIA TARRAGONA: TARRAGONA; VALLS; PRoviNCIA LLEIDA: CERVERA.



Com tu, estem convençuts que tothom té dret a un habitatge digne

Per això, estem construint 27.000 pisos protegits. Estem ajudant 70.000 famílies a rehabilitar

les seves llars i posar-hi ascensors. Estem fomentant l'habitatqe de lloguer, especialment per

a joves i gent gran. I invertint 600 milions d'euros en la rehabilitació de barris degradats arreu

de Catalunya. Com tu, volem que l'habitatqe estigui a l'abast de tothom.


