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Professionals o voluntaris
en la gestió d'Entitats

Ls entitats esportives, ensems que les entitats
excursionistes i de les comunicacions via lnternet, necessiten
d'una professionalització de la seva gestió per afrontar el

començament del segle XXI. Si volen fer quelcom important, i

ser "algú" dins del seu món, s'han d'organitzar. No n'hi ha

prou amb "els excursionistes de despatx" dels quals parlàvem
en el núm. 329 d'aquesta revista. Per ara sort n'hi ha, però no

és un futur gens clar per a les entitats.

És necessari treballar per a un desenvolupament econòmic

que permeti dotar-se de més recursos d'organització. Cal
augmentar la presència exterior i la comunicació interna i

externa, promocionar les activitats, fer créixer el seu prestigi
facilitant la captació de nous socis i, alhora, incrementar els
seus recursos, estimular la formació esportiva dels associats,

promoure i canalitzar cursos de formació, etc.

Tot això, a banda de les juntes directives, necessita d'uns gestors
professionals que impulsin i promoguin tots aquests actes i

treballs. Si no es fa així, mai una entitat podrà desenvolupar-se i

passar de ser un club d' amics, amb més o menys socis, però
sense una identitat que el faci reconegut i de prestigi dins del seu
sector, amb tots els beneficis socials, que se'n podrien treure.

La UEC celebra enguany el 75è aniversari de la seva Unió.

Fins ara han estat diversos els actes que s'han organitzat per
commemorar aquesta data. Som a l'equador, encara falta

celebrar-ne alguns, que esperem que siguin tan brillants com

els ja realitzats, i que ja veureu ressenyats oportunament.

A banda dels actes esportius, culturals i lúdics, aquest any
tenim un fet que té molt a veure amb el títol d'aquest article, em
refereixo a l'Agrupació Esportiva. En primer lloc, direm que

aquest any, la Junta ha complert el mandat que li demanaren

els socis en el FÒRUM UEC 2.000 i també en les Assemblees

Extraordinàries dels anys 2003 i 2005. S'ha trigat molt, doncs
sí, perquè totes les gestions s'han fet amb uns pocs voluntaris

plens de tenacitat i bona voluntat, cosa que ha suposat moltes

reunions, consells jurídics, treballs de les entitats, etc. I com a

resultat d'això, el passat 26 de maig, el Consell Català de

l'Esport autoritzà i oficialitzà la figura de l'Agrupació Esportiva
de la Unió Excursionista de Catalunya, la UEC.
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I què? Es preguntaran, per a què serveix? En primer lloc,
oficialitzar la nostra Unió de socis i entitats dota d'unes

possibilitats que sense aquesta figura jurídica, no podríem
obtenir. Tenim representació oficial de més de 3.500 associats.

Accés directe a les subvencions oficials. Esponsoritzacions i

serveis als socis.

Un cop tinguda aquesta figura d'Entitat, el proper pas que
s'ha de fer és de dotar la UEC d' uns professionals, que
aprofitant la nostra nova forma administrativa, puguin treballar

per aconseguir assolir els objectius que es fixaren en

I'esmenta't Fòrum i amb el document d'intencions de la

ratificació de la Junta Directiva. Entre ells anunciem:

Racionalitzar i professionalitzar la gestió. Coordinar i

promocionar activitats conjuntes de tota les UEC a partir de
les diferents seccions de les entitats. Potenciar la participació
dels representants de les deu entitats UEC i dels socis en els

òrgans de direcció. Reforçar la imatge de la UEC, perquè
esdevingui un referent actual en el món de l'excursionisme i en

la societat catalana. Iniciar una presència continuada en els

mitjans de comunicació. Impulsar la creació d'una Assessoria

Jurídica per resoldre la problemàtica legal. Mantenir la línea

ascendent de la revista Excursionisme i del butlletí.

Rendibilitzar la gestió dels refugis i anivellar a l'alça el

condicionament i el confort. Fer un nou format i unificar els

carnets dels socis. Dotar els carnets d'avantatges socials i

econòmics.

Creiem que aquest és el camí que hem de fer ara. Es dirà que

per això fan falta recursos econòmics, és veritat però és un

peix que es mossega la cua. Amb bons professionals
obtindrem ingressos per pagar-los i molt més però per

aconseguir-ho, hem de ser valents i arriscar, el secret és poder
donar molts serveis als socis i a les entitats. Podem posar

com a exemple el club RACC, que tenint una política de donar

molts i molts serveis als seus socis, ha pogut arribar a la

dimensió actual, impensable fa només 15 anys. Per

aconseguir aquests objectius, a més dels professionals, també
ens hem d'involucrar amb ü-lusió i voluntat de treball.

Entre tots ho farem tot i més. Endavant.

Ramon Prieto i Gusi

President de la Unió Excursionista de Catalunya
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Els nostres camins
QUina deu sec la longitud total dels camins
de muntanya? Des dels camins de carro, els de
bast i fins als corriols, és incalculable el seu grau
de penetració en el territori! I els recorrem amunt i

avall sense parar! I potser precisament ens
hauríem de parar a pensar si en fem bon ús, si els
mantenim bé i, en definitiva, si hi prestem prou
atenció ... Perquè sí que naveguem individualment
amb bon sentit de l'orientació per les seves

cruñles, però darrera l'atenció per la ruta potser no
li dediquem una mirada col·lectiva amb suficient

complicitat.

Potser no som prou conscients que els camins
ramaders són els nostres camins, els camins rals
són els nostres camins; els camins dels

carboners, dels llenyataires, de les

hidroelèctriques són els nostres camins; la via

romana, l'empedrat medieval, les marrades dels
camins de bast; les traces bovines al llarg dels

prats, els passos de senglar dins l'alzinar... tots
són els nostres camins!

L'itinerari no és només l'encadenament de punts
singulars, d'objectius de pas. El fi no justifica els

mitjans, sinó al revés: els camins justifiquen el cim.
Així s'ha conservat en l'escalada, el gust màxim
pel camí. En aquest cas, s'estudia cada topant de
la ruta, palpem la geografia vertical a una escala

de detall, on les ressenyes són poemes d'amor al
camí. I procurem de recordar el nom dels primers
ascensionistes, és a dir, la història; i en els

.

reequipaments defensem conservar l'esperit
pioner en què va ser traçada la via.

La verticalitat de les parets ens ha permès de

salvaguardar l'estima del camí en el cas de

l'escalada, i I'aillament de l'alta muntanya també ho
ha permès en l'alpinisme. Però en la baixa i mitja
muntanya, la humanització, el conflicte d'interessos

múltiples i els usos, de vegades contradictoris, ens
ha fet perdre l'esperit de tutela dels camins. Ens
convertim en uns mers usuaris, i hi transitem com si
conduíssim per una carretera envellida tot renegant
de l'autoritat etèria que no la manté al nostre gust.

Tots fem camí en petjar el territori, el camí resulta
del caminar i, alhora, es precisa per a caminar. Tal
com canta Lluís Llach: «caminem per poder ser i

volem ser per caminar». Una infraestructura com

la xarxa de camins és eina i és resultat a la

vegada. Hem de ser conscients de l'impacte de la
nostra petja a la muntanya i, per tant, de la

importància de mantenir una xarxa de camins
amb plena coherència de traçat sobre una

geografia particular, d'acord amb la història i

també amb les necessitats presents. Els camins

són en bona mesura el registre sobre el terreny de

la nostra relació de complicitat amb la muntanya.

En aquest número tenim el gust de presentar-vos
un article de Ferran Miralles que ens apropa a la

realitat dels camins ramaders, però sobretot ens
recorda el valor que té l'element "camí" en el

territori, i gràcies al qual esdevé patrimoni de
cultura en penetració en la natura. I també ens

adverteix prudentment dels riscos de banalitzar

els camins, els nostres camins, el nostre bé
màxim com a excursionistes.

excurs iorusrne 3
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mínima importància, ja que no deixa

d� ser un bé pQbUc-or1.sempre hi ha

d'haver el dret a passar-hi. A Catalunya
� .

.

es comptabilitzen uns 30.090 kms



Ferran Miralles és llicenciat en ciències biològiques, ha treballat en el departament de Medi Ambient de la Generalitat fins
al 2002, quan s'incorpora al Departament de Política Territorial i Obres públiques. A més, des del 1998 és president funda
dor de l'Associació d'Amics dels Camins Ramaders, des d'on ha coordinat diversos treballs d'inventari d'aquestes vies.
També és president del Club del Gos d'Atura Català. Miralles ha participat activament en la recerca i estudi dels camins de
transhumància de Catalunya. Precisament, i arran d'aquests estudis, va publicar conjuntament amb el fotògraf Jordi
Tutusaus, Mil anys pels camins de l'herba, ellleªat d'un món que s'acaba editat per Efadós. La seva feina ens serveix per
indagar una mica més sobre aquests passosdels quals cada vegada en tenim menys constància i per sobre dels quals hi
hauran passat molts excursionistes.

On podem trobar aquest tipus de camins?

Hi ha territoris on podem trobar més exemples, per e;émple el
Penedès, les Terres de l'Ebre encáraqueden murs de pedra seca

que iñdiquen que hi passaven camins rarnaeérs prop-de terres de
cultiu, com també passa a la Garrotxa i a l'Empordà.

La legislació a què obliga?
La IIe/bel95 és una llei estatal que és la bàsica. A Catalunyas'ha
de vetllarJpel compliment d'aquesta llei que mana que es respectin

....

els camins ramaders, Ara per ara no s'està feñt massá els deures.
perquè de la llei es desprèn que's'haurien de tenir inventariats i

aquí no s'està fent El més important de la llei és que diu que són
camins-de domini públic, no són servitud de pas, és a dir, que si el
camí passen per una finSWPo vol dir que siguin -del propietari.
També diu que la titularitat és dt? les comunitats autònomes, en el
nostre cas depenen del Departament de Medi Ambient, qui ha de

qestiëàar aquest domini públic. Per això la Generalitat és la res

ponsable de fer l'inventari del que ha estat camí ramader, com a
�

mínim dels principals, els que tenen un interès històric,



Quin interès té recuperar
aquests camins?

Els camins inventariats s'han de senyalitzar?

Cal tenir en compte que són passos que
funcionen com a vies verdes i connectors

ecològics, com passa en els que estan a la
zona del Vallès i fins i tot a l'àrea metropoli
tana de Barcelona. Són vies formulables

pels que van en bicicleta, els que fan sen

ders, els que fan recerca biològica del medi.
Per tant, mantenir una xarxa mínima ben

protegida serveix per mantenir el territori.

El primer pas per fer l'inventari és classificar-los que implica reconèixer la
seva existència i la seva amplada. Cal fer un petit plànol dient per on passa.
El segon pas gue s'hauria de fer, i que a Catalunya gairebé no s'ha fet ni en
aquest 10% de municipis on hi ha l'expedient de classificació, és el partio
nament. Això vol dir, inscriure en el registre quin és ellímit del camí, amb qui
nes finques limita i per on passa. I el tercer pas seria la fitació: marcar-lo i

senyalitzar-lo sobre del terreny dient de què es tracta. A Catalunya hi ha

molts pocs que estiguin partionats i encara menys que estiguin fitats, només
al Berguedà en trobem algun exemple. Amb aquest panorama és ben clar

que podem perdre aquests camins perquè no s'ha fet la feina i el camí
ramader si no està fitat i no hi passa el ramat és difícil de veure. La nacional

340 al seu pas per l'Ordal és camí ramader i la rambla de Manresa també
ho és però, com que no es tenia constància en el registre, s'han urbanitzat.

Com tenim l'inventari fins ara?

Dels aproximadament 1.000 municipis que
hi ha a Catalunya només hi ha uns 100 que

disposen d'un expedient de classificació.
Això vol dir que existeix un petit plànol i una

descripció dels camins ramaders del munici

pi. Algun tècnic va aixecar acta de l'existèn
cia dels passos del ramat. D'aquesta mane

ra a l'hora d'urbanitzar, de fer passar una

gran infraestructura com el TGV, o una línia

elèctrica, l'expedient de classificació obliga a

respectar-lo i a fer passes alternatius. Passa

que encara hi ha un 90% del territori que no

té inventariat aquests passos i la urbanització
fa que desapareguin els camins.

Amb quines eines es treballa
per inventariar els camins?

El 10% dels que estan inventariats és una

herència d'un antic organisme previ al
1975. L'inventari es concentra a les terres

de l'Ebre. El 90% restant s'haurien de fer a
través del Departa ent de Medi Ambient.
Els tècnics però només disposen de fonts
orals. Han d'anar preguntant per masies o

bé fent una recerca sovint dura en arxius

municipals i registres de la propietat. Com
més temps passi pitjor, ja que la urbanitza
ció i la mort de les persones que tenen

constància dels camins ramaders els pot fer
desaparèixer. Gairebé no tenim proves
escrites perquè és una qüestió sabuda i

respectada, com a mínim mentre aquests
camins complien la seva funció principal de
traslladar el ramat. Amb la desaparició de la
transhumància tal com es feia antigament,
així com de l'ofici de pastor posa en perill la
pervivència dels camins.

El camí ramader per tant és part del nostre
patrimoni.

El camí ramader és quelcom típic dels peisos mediterranis.
indrets no es feia el transport del ramat que es feia aquí. La nostra orogra
fia obligava a buscar pastures en zones elevades durant l'estiu i a portar al
ramat a zones baixes per passar l'hivern. L'economia transhumant és una

qüestió purament mediterrània, cosa que no passa al nord o centre

d'Europa o a Escòcia. L'activitat transhumant al voltant d'aquests camins
també ha deixat una empremta lingüística, hi ha indrets on els camins s'a
nomenen lligallos, en d'altres carrerades o bé cabaneres.

Hi ha algun llibre on es deixa constància d'aquests camins. Un exemple és

Del Lluçanès a la Cerdanya, resseguint camins ramaders d'Ignasi Forcada,
Josep Sànchez i Lia Soler, editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat,
dins de la coHecció de Guies del centre excursionista de Catalunya.



En un món en que els recursos sempre són limitats, és
necessari sumar, aprofitar sinèrgies. En aquesta línia, crec
que el dinamisme que viu el sector del senderisme (propos
tes d'itineraris PR i GR arreu de Catalunya, existència de
persones i entitats disposades a mantenir els camins, subven
cions per installació de senyalització, inversió en l'edició i
difusió de topoguies i mapes, etc.) s'hauria de posar al ser
vei de la conservació del patrimoni viari, del viari .històric
que va estructurar el territori durant segles com ara camins
rals, camins ramaders, antigues vies romanes, etc..Durant les
darreres dècades, hem viscut un doble procés de pèrdua
d'aquest patrimoni: una pèrdua fisica (el trinxament de
trams perquè s'han llaurat, s'han embosquinat, s'han urba
nitzat o han estat barrats per infraestructures) i una pèrdua
lògica (l'oblit de l'itinerari, de la funció primigènia de con

nexió). Els canvis fisics poden trencar la continuïtat del viari
històric, però la pèrdua de la memòria banalitza i descon
texcualitza el patrimoni. Parlaré d'aquesta darrera, perquè
penso que és tan nociva com l'altra.
Un exemple, no diré el lloc. Seguia un magnífic i antic
carni ramader, d'amplada notable i flanquejat de murs de
pedra, senyalitzat com a GR. De sobte, el carni ramader,
entre paret i paret de pedra, es mostra brut d'esbarzers i de
runa que algú hi ha llençat. Llavors el GR l'abandona,
s'enfila pel marge dret i segueix pel que clarament és un

camí privat, dels propietaris de la vinya, però que està net

perquè el tros es cultiva i és fàcil de seguir. Mig quilòme
tre més enllà, l'itinerari enforca i segueix un carni ral
durant tres-cents metres però, a l'arribar a una masia, el
deixa i pren una pista forestal dels anys setanta... És un bon
exemple de com un itinerari mal dissenyat pot acabar des
truint en quatre dies un patrimoni rnil-lenari.
D'una banda, en cap moment cap dels rètols ha fet menció
d'aquell tram que era carni ramader i d'aquell altre que era

carni ral: el vianant potser no ho sabrà mai, les noves genera
cions deilloc potser ho oblidaran també, els tècnics munici
pals que potser trobarien motius de protegir la infraestructu
ra viària potser mai no sabran del seu valor, etc. S'ha perdut
l'oportunitat que rètols i guies i plànols guardin la memòria
del patrimoni viari històric, que els diners i els esforços
igualment invertits en senyalització i difusió hagin servit per
conservar la memòria i el valor patrimonial de la xarxa de
camins. S'ha perdut l'oportunitat de donar major valor afe
git i atractiu a l'itinerari. D'altra banda, s'ha deixat de nete

jar i conservar el que realment era el carni important i de
domini públic, utilitzant potser camins privats a amb servi
tuds restringides. I el més greu, s'ha trinxat la lògica territo
rial i funcional del carni perquè aquella carrerada de la
Cerdanya a de la Segarra, aquell carni ral de tal poble a tal
altre, aquell itinerari amb nom propi, ha esdevingut un

collage de trams incoherents, de camins absolutament obvis

que passen per la masia tal a la font qual.
Els responsables de l'homologació de petits i grans recorre
guts i les administracions que financen senyalitzacions i
guies de senders municipals a comarcals, haurien d'exigir,
com a requisit imprescindible per a la seva col-laboració o

autorització, un estudi de la xarxa viària històrica de la
zona, un aprofitament majoritari d'aquest viari per part de
l'itinerari proposat i una senyalització i unes guies que
recullin el nom i la condició històrica dels diferents trams

del carni. No podem desaprofitar cap esforç personal i eco
nòmic per a la protecció d'aquest patrimoni que és el viari
històric. Hauríem de procurar, sempre, posar el gaudir del
territori al servei de la defensa del patrimoni històric. Seria
una pena que aquelles persones que més ens estimem els
camins -excursionistes i senderistes- fóssim els que acabés
sim esborrant, per sempre, la seva memòria.
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ui es dedica a aquest afers de baixar per engorjats, de ben segur que té La Larri

Superior a la llista de "programar sin dudar". Ara bé, cal tenir present que el que aquí
ens ocupa, és per a gent bregada en aquests entorns. Si bé és probable que pugui
existir una certa tendència a la mitificació, que ningú s'enganyi, la notorietat d'aquest

descens recau en el fet de ser un recorregut tècnic, mantingut, i no exempt de complicacions, en
condicions de cabal normal, tot i l'amable aparença que presenta la seva morfologia,
freqüentment obert i solellòs. Una temptativa coincidint amb el període del desglaç, i amb les

instal·lacions actuals, -alguna d'arreglada que fa minvar l'exposició però no la dificultat-, pot
resultar simplement irrealitzable o una bogeria. Un imprevist xàfec estival pot transformar el

barranc en una ratera de conseqüències nefastes. Som als Pirineus i, sovint, com diu la dita:

"Quan el sol fa cluc s'ha acabat l'eixut". Tot i haver punts de protecció i algunes escapatòries, la

millor eina de prevenció és avaluar correctament el cabal i, evidentment, posar-hi seny. Les

fotografies que apareixen en aquesta descripció corresponen a un nivell que es pot considerar

normal. (Descens realitzat el 30 de juliol de l'any 2005).
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Per fi, després d'una intensa jornada, les
nostres passes trepitgen l'àmplia i acolli
dora planúria herbada. Llunyà, resta el

melangiós remoreig del rondinejar de les

aigües, ara més assossegades. Davant,
sobresurten, diàfans, ciclops muralles cal
càries que s'imposen solemnes per sobre
dels frondosos boscos de la vall. La mòr
bida llum d'aquest esplèndid dia d'estiu

tenyeix aquestes amb un abaltit groc,
anunciant l'imminent ocàs. AI darrere, ara
ja per sempre més, romandrà en el nostre

record les emocions viscudes en el que
és considerat com un dels grans barrancs
dels Pirineus, i associat amb aquest pen
sament un nom, La Larri.

El recorregut es divideix en quatre trams,
tot i l'al-lusió a un cinquè que s'esmenta
més endavant. El primer, molt obert, és
absolutament evitable. El segon, amb més

caràcter, ofereix un seguit de passatges
entremaliats, claus, que poden donar més
d'un maldecap a l'hora de capficar-se,
obligant-nos a utilitzar tècniques adequa
des, a més a més de fer servir els cense-

qüents protocols de seguretat amb exper
tesa. El més afí és el tercer, notòriament
més tancat, encaixonat entre altívols ves

sants on trobem sens dubte, el moment
més fascinant i extraordinari del descens a

l'hora de superar el gran estimball, on les

fredes aigües del torrent esbatanen l'es

quei precipitant-se en el buit i esculpint el

paoròs abisme. Esgarrifa imaginar-se que
cal endinsar-s'hi. L'últim a recórrer, tot hi
ser breu, es desenvolupa altra vegada per

terreny obert i ofereix nous al·licients. Això

juga a favor de l'estètica del recorregut, així
l'interès va de menys a més.

Cal destacar, i molt, el singularmarc pirenaic,
per on es desenvolupa l'activitat. En el punt
d'inici regna la presència del rústec pic
Blanc, i de l'omnipresent Pène Blanque,
amb un formós vessant calcari molt ampli,
d'un blanc resplendent. La capçalera de la
vall és coronada d'altes cimalles, Munia,
Robiñera, Chinipro, bells miradors que ocults
a la nostra visió, encerclen i amaguen els
recòndits llacs de la Munia, origen d'aquest
torrent. Vers el sud, el tremend vessant nord

del massís del Mont Perdut abassega la nos

tra atenció tothora. L'absència de bosc és
una característica persistent en gairebé la
totalitat del recorregut, i un clar indicador del
nivell d'estatge alpí per on esdeve l'activitat.

Certament, som afortunats d'observar una

geologia particularment complexa, d'una
contrada en estat pur.

En programar aquesta activitat, aneu

més enllà de la percepció esportiva,
"agressiva", del descens, una visió molt
banal i massa estesa avui en dia. La Larri

Superior certament és un exigent repte,
però també encapçala un model i repre
senta el barranc solitari, feréstec.

Segur que aquestes contrades us enco

manen, si cal més encara, una estima

entranyable i respectuosa vers aquests
peculiars engorjats, com també una inquie
tud àvida vers l'observació de tot allò que
l'envolta, morfologies, vegetació, fauna,
colors, relleus, olors, sorolls, etc., un ves

sant sovint oblidat. Llavors, potser, es

manifesta quelcom més. Una descoberta?

Passatge del Drosage
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Perfil de_La Larri
Aproximació



1r0/>1 no reSSen.¡at
A l'inici s'esguarda, vall amunt, una cas

cada, i uns voluminosos blocs estrebats

sobre la llera. Ignoro, ara per ara, si ha

estat descendit, tot i que resulta difícil

pensar que no s'ha davallat mai. Davant
de la impossibilitat d'obtenir informació

simplement faig esment.

Pr;/Yler trO/Yl
Comprèn un encadenament de tres cas

cades, formades sobre un entorn obert.

Resseguint el marge esquerre, o bé xipo
llejant per l'aigua que saltironeja veloç pel
lliscós roquissar, iniciem la nostra relació
amb les fredes aigües del torrent. S'arriba

a la capçalera del gran saltant. L'aigua
cau en forma de ventall, escabellant-se en

rebotre contra els grops rocallosos, for
mant reqallons. La vena principal va de

dreta a esquerra.

I. ,f'o/e/50 /YI

Instal·lació a la dreta. Forta pressió de l'ai

gua sobre les cordes. Sense problemes en

la recepció, (no hi ha toll). Dificultat per
recuperar cordes. El barranc fa un gir a la

dreta. S'accedeix a la següent instal-lació
flanquejant uns metres per la vora esque
rra. El nou saltant també fa ventall i la vena

tendeix anar per l'esquerra.

2. ,f'o/e/ 25 /YI

lnstal-lació a l'esquerra, incòmode. Sense
problemes en la recepció. Ens rep un

menut i profund toll, prou gèlid perquè ens

assabentem, si és que encara no ho haví
em fet, que l'aigua calenta, el que es diu

calenta, no està. Hidroteràpia?

3. ,f'eSSalt 10 /YI

S'evita sense entrebancs per l'esquerra.
Continuem aigües avall avançant pels
soleiats prats. Ràpidament, les aigües fan
un marcat gir Cl, l'esquerra, introduint-se

en una depressió limitada per unes petites
muralles que estrenyen el torrent anun

ciant l'inici del segon tram.

Cascada de La Larri

(referència per mesurar el cabal)
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5eqon tram
El pñrÍ1er obstacle és un curt ressalt que
es desgrimpa per un canaló, a l'esquerra,
i que obliga a fer un petit salt controlat, ja
que la recepció no té prou fondària.

L/. ¡((eSSa/t L/ frl
Conflueix per la dreta un afluent. Tot

seguit, s'arriba a la capçalera d'una nova

dificultat. La vena d'aigua es canalitza
amb braó, just a l'inici del caient. Aquesta,
penetra a l'ampli toll, creant sospitosos
moviments. Uns 3 metres abans d'arribar
a la base, a l'esquerra, hi ha una lliscosa
lleixa que permet, incòmodament, realit
zar les oportunes maniobres de corda i, si
cal, saltar amb compte.

5. ¡((o/e/ 15 frl
Instal·lació a l'esquerra. Problemes de

recepció, lleugera contra. Toll fondo. Ben
encadenat apareix una cascada de 22

metres.

�. ¡((o/e/ 22 frl

Instal·lació a l'esquerra. Sense problemes
en la recepció. Toll fondo. Ara es presen
ta un petit ressalt. La recepció és una

bassa de proporcions reduïdes. Amb pre
caució, es fa un salt amb empenta, evitant
l'aiguabatent de la vena i el nucli més
escumós.

-:¡.. ¡((eSSalt 3 frl

Un curt passamà ens ajuda a accedir a la
instal·lació del següent ràpel. l'aigua ha

furgat la roca i circula canalitzada, accen
tuant la velocitat i la força. Bona vista d'o
cell del sector final d'aquest segon tram,
on s'hi troben els passos claus d'aquest
descens. La vena es precipita al buit amb
tendència a fer ventall. Pocs metres
abans d'arribar a la recepció, i a causa de

l'erosió, aquesta resta enclotada fent un
sobtat gir, precipitant-se perpendicular
ment i amb fúria i al gorg.

12 excursionisme

�. ¡((o/e/ 20 frl

Instal·lació a la dreta. Sense problemes en

la recepció, lleixa. Toll poc fondo. Amb
cabal fort es poden formar dues venes en

la recepció. l'Indret és emocionant. Es
continua passant entre la paret esquerra i
la cascada, ja que la pròpia configuració
del terreny permet aquesta anècdota.
S'arriba al cèlebre passatge del drosage,
gir a la dreta del barranc, formant un des
nivellat, on l'aigua es canalitza molt, origi
nant la dificultat abans esmentada. Es

passa amb compte, a la dreta. Llavors hi

ha dues opcions, fer un empipador ramo
nage i anar a cercar una evident i segura
terrassa a la dreta, a nivell d'aigua, on es

troba un segur enlairat. També es pot
accedir per dalt, en flanqueig, havent de
fer una desgrimpada al final, no del tot
senzilla.

Cf· Passat3e del ])roSa.:Je,doble reSSalt -:¡. frl
Instal·lació a l'esquerra, (abans de l'en

creuament). Encreuament de la vena d'ai

gua. Pot ser aconsellable muntar un pas
samans recuperable. La sortida d'aquest
passatge coincideix amb un marcat gir a

l'esquerra. Això obliga a travessar la part
final d'aquest gorg, on hi ha presència de
moviments d'aigua. Les condicions de
cabal aquí ressenyades no representen un

entrebanc, tot i que cal estar atent. Ens

capfiquem en aquest petit gorg fent un

salt amb empenta.

Cf. Passatge del ])roSa.:Je.5ort:da
Toll profund, però curt. Moviments d'ai

gua. Pot resultar molt problemàtic amb
cabal fort. Escapades molt dificultoses.

Atenyem el reduït llavi que marca la cap
çalera del següent saltant. Indret ben for

mat, amb bon ambient. La vena d'aigua
té tendència a batre l'angle dret de la

bassa, produint un fort batec, que no difi
culta la progressió.

10· ¡((o/e/ 15 frl

lnstal-Iació a l'esquerra. Ràpel per casca
da. Gorg fondo. Sense problemes en la

recepció, moviments inapreciables. A l'al
tra costat trobem un passamà, que ajuda
a arribar a la següent instal·lació. L'aigua
cau fortament canalitzada per les lliscoses

parets. La manca d'un fraccionament per
evitar la vena ho posa més complicat.
Molt problemàtic amb cabal fort.
Pràcticament a tocar de la recepció, a la

dreta, hi ha una miraculosa i estretíssima
lleixa, que permet salvaguardar-se de la

cascada, i realitzar les maniobres oportu
nes. Un salt permet fugir del furiós batent,
i sortir-ne sense més complicació.
Si algú és atrapat a la vena d'aigua, més
enllà de la meitat del ràpel, es presentaran
poques possibilitats d'escapar-se, inexor



blement rebrà una contundent batzacada.
En les circumstàncies aquí descrites no

s'ha de produir cap conseqüència, a part
de l'ensurt.

II. R'40e/ 20 M

lnstal-lació a la dreta. Ajusteu la corda
amb precisió. Eviteu puntes mortes a la

badina. És recomanable muntar un ràpel
guiat. Toll profund de recepció. Possibilitat
de moviments d'aigua. Ara es progressa
per terreny obert. Escapaments. Més avall,
a l'esquerra, apareix una gran paret que
encobreix un formós enderrossall. Segons
es recorre, va adquirint majors propor
cions, formant ressalts que destorbant, no
només el curs de l'aigua, si no els nostres

passos. Els obstacles són fàcilment sorte

jables per la dreta, però si insistim en res

seguir el llit ens veurem obligats a fer algu
na desgrimpada on caldrà no

esbarrancar-se. Un saltant massa compli
cat com per refusar el material, ens atura

la bona marxa. Davant, s'intueix un notori

enfonsament. S'inicia el tercer tram.

12. R'40e/ (p M
lnstal-lació a l'esquerra. Sense problemes a

la recepció. Toll poc profund, part de l'aigua
es filtra sota un gran pedret. S'arriba a la

següent instal·lació, situada en un gran bloc

que divideix en dos el llit del torrent que
sobresurt en l'espai formant un bec. És la

capçalera del gran saltant de 52 metres. La
visió de les dues venes precipitant-se avall

imposa una estranya sensació de vulnerabi
litat i de ser ben poca cosa davant dels

capritxos i la força de la natura. L'aigua s'es
balça pels extrems de la llera originant una
cascada bífida. El corrent del saltant esque
rre, que és el que s'emporta el major cabal,
té la singularitat de sortir impulsat vers la

paret contrària, on salta amb furor.

El branc del vessant dret, més modest,
s'estimba originant un enforcall, a mig
camí entre les dues venes. Això aferma un

instant emocionant, i especialment adre
nalínic pel primer de cordada a l'hora de

baixar, introduint-se en una atmosfera

contrastadament tenebrosa. La visió de
com és engolit el company pel blanc fluid,
produeix un estrany desassossec a l'estó
mac. Aquest indret no només és el millor
moment del descens, sinó que represen
ta, sens dubte, un dels punts més inten

sos i magnífics que podem trobar en l'am

pli repertori de descensos.

13. R'40e/ 52 M

lnstal-lació a la dreta. Obligatori encreua
ment de cascada. Sense problemes en la

recepció, toll profund. Lleugera contra
vers l'esquerra (sense problemes). No

presenta excessives dificultats per a la

recuperació de cordes. La recepció en el

gorg es fa a l'extrem contrari de sortida.
L'ambient és colpidor. Cal travessar

aquest gorg sota un devessall d'aigua
que cau per tot arreu, originant un despla
çament notori de masses d'aire.
S'adverteix una lleugera contra que

empaita vers la paret de l'esquerra. De

seguida es fa a peli i ens podem acomò-

Capçalera del gran saltant al 3r tram
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dar sobre un planer còdol des d'on con

templem l'espectacle.
Sortim d'aquest encantament per l'es

querra baixant un acanalat tram, breu,
incomode i lliscós. El torrent transcorre

per un ampli corredor, encabit entre altius
declivis. L'aigua llisca veloç. A la dreta dei
xem un original forat format per dos enor
mes blocs. Cercant el millor pas arribem a

un primer ressalt i tot seguit a un segon
que es descendeixen sense entrebancs.

14 ,. 15. !fesSa/éS
Aviat s'ateny a un bonic i arrodonit còdol
amb unes característiques vetes blan

ques, situat al bell mig de la llera, on tro

bem la instal·lació. El barranc presenta
una secció ben formada, sense deixar
veure la continuació. L'aigua cau impetuo
sa vers una lleixa inclinada que provoca
una colzada de dreta a esquerra. Part de
la vena cau directament al toll, mentre que
l'altra arremet vers la paret contrària, des
sobre la recepció, batent posteriorment al
toll. Tot i l'espectacularitat d'aquest pas, Cascada de 52 metres del3r tram

l'únic que cal mesurar bé és l'encreua-
ment de la vena. La tendència inicial
durant el descens és de davallar vers l'es

querra, però un cop creuada la vena, es

dóna a la dreta del saltant.

I<'P. !fo/e/ 22 M

Instal·lació dolenta i sortida molt incomo
da. Obligatori creuar la cascada. Sense

problemes de recepció, toll poc fondo.

Alguna dificultat per la recuperació de cor

des. Tot seguit salvem un nou ressalt per
la dreta, de poca alçada i que representa
la via amb menys cabal.

1:1. !feSSait 2 M

L'engorjat per ràpidament caràcter. Es
baixa cercant el millor pas per un terreny

14 excursionisrne
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obert i assolellat, d'ufanosa vegetació,
que oculta alguns pedruscalls. L'aigua
llisca entre roques i petits ressalts. A la fi

s'ateny una cascada que es precipita
sobre una llenasca granada, molt bonica,
que acull en el primer terç del caient una.
curiosa i escumejant olla. Comença el

quart tram.

quart traM

I�. !feSsait � M

Instal·lació a la dreta amb anclatge natural.
No presenta dificultat per recuperar les cor

des. Sense problemes en la recepció.
Toll poc fondo. Resseguint la vora dreta

s'ateny un passamà que salva la forta
canalització de l'aigua, i que permet arri
bar a la següent instal·lació ben penjada a

la capçalera de l'anomenada cascada de
La Larri. Un gran saltat que té l'afegit de
ser un punt turístic de la vall, on pràctica
ment és garantida la presència d'especta
dors. La superació d'aquest obstacle és

molt emocionant, amb un recorregut ver
tiginós i pràcticament volat, paral·lel a la
vena d'aigua que es precipita ferotge vers

el buit. A la recepció ens acull una olla

bullent, plena d'estranys moviments.

Iq. !feSSait 3:1 M

lnstal-lació a la dreta. Sense dificultat per

recuperar cordes. Sense problemes en la

recepció. (Ordeneu les cordes, traient -les
de dintre de l'olla de recepció). La marmita

de recepció, "olla", no arriba a cobrir. Una
voluminosa pedra al bell mig de la llera indi
ca el punt on normalment fineix el descens.
Si hom decideix continuar, cal tenir present



que no trobarà cap instal-lacíó, i si cal realit
zar-ne alguna serà de fortuna.
Amb un panorama endolcit per la planùria de
La Larri, s'assoleix l'extrem d'un nou ressalt.
Cal cercar un punt feble a la dreta, canal, que
permet desgrimpar l'obstacle amb facilitat.

20· l(eSSa/t 15 .h7

Desgrimpada 110. Toll fondo. Possibilitat de
salt a mig de la canal vers l'esquerra fins a

una lleixa. Compte, fons irregular.
Seguidament es presenta un curt passat-

ge, de parets petites, sobre terreny obert,
on hi ha formades dues cascades entre
maliades. Escapatòria evident. Cal
Prendre, per la dreta, una mena de lleixa
inclinada que descendeix en diagonal fins
a tocar l'aigua i que salva el primer saltant.
La sortida està formada per un altre sal
tant que ens pot produir algun problema
pel cabal, l'aiguabatent és important.
Utilitzar el salt com a recurs és una opció
vàlida sempre que s'hagi verificat el fons.
Possibilitat d'instal-ler quelcom en algun

element natural a la capçalera.

21. l(eSSa/t 10 .h7
Toll fondo. Possibilitats de moviments

estranys travessant una breu badina. El

terreny s'obre definitivament i apareixen
dos breus ressalts encadenats. Evitables.

22. ]Job/e reSSa/ts -:¡. .h7

Superat l'últim ressalt es dóna per acabat
el descens. El camí de retorn és a tocar, a
l'esquerra.
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Text i fotografies de Rosa Gudayol i Torelló
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trescar

Vista de la badia de Sydney des de l'avió

E11770 el capità Cook "descobreix" la costa Est d'Austràlia

(Sidney, Brisbane). El 1775 decideixen portar-hi delinqüents que
no caben.a les presons angleses. A partir d'aquest moment la
història oficial d'Austràlia és la que expliquen els descendents

d'emigrants anglesos, i la història dels aborígens, que només es

transmet oralment, gairebé s'ha perdut (o en tot cas no s'expli
ca com a "història d'Austràlia"). Els veritables fundadors
d'Austràlia són els aborígens, que hi van arribar entre 70.000 i

60.000 anys abans de Crist. Eren un conjunt de tribus que vivien
de petits fruits del bosc i algun animal.



en terra d'aborigens

P.N. Kakadú. La tranquiHitat de les

aigües d'aquest bell aqüífer, el parc
nacional més important d'Australia

Pare Nacional Great Barrier Reef. Una gran quantitat de flora i
fauna subaquàtica és visible a 1 m de la superfície.

Austràlia és una illa-continent que té 17 milions habitants i una

superfície de 7.772.535 km", (Espanya té 40 milions d'habitants
i 504.782 km"), Té la mateixa extensió, aproximadament, que tot
Europa. Més del 70% dels seus habitants viu en ciutats, gairebé
totes situades a la costa, on el clima és més suau. Les ciutats

més importants són Sidney, Melbourne, Brisbane, Adelaide,
Perth. Està envoltada per tot arreu de mar, i gairebé tot el seu

centre és un desert de sorra vermella. L'orografia australiana tot
i no tenir grans alçades, sí que té força zones per trescar. El seu

pic més alt fa uns 1.300 m i es troba a Tasmània.

Austràlia, doncs, és una illa immensa que ofereix tot tipus
d'al-licients paisatgístics i de patrimoni natural. Pel que fa al
clima, al nord (Darwin) és tropical humit, al centre és tropical sec
o desèrtic, al sud (Adelaide, Perth) mediterrani. A la costa est

(Sidney, Brisbane) el clima és xinès, i a la punta sud-est oceànic

(Tasmània, Melbourne).
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LI�Dw@[?é:[J[?D Arribem a Austràlia via Sidney, després de dos dies sen

cers de viatge -el millor, diuen, és arribar de matí i no dormir en
tot el dia fins a la nit, per canviar l'horari de son-. Un cop fetes les
visites de rigor (Sidney és una ciutat molt bonica, amb una badia

espectacular), al tercer dia anem cap a les Blue Mountains, que
són unes muntanyes que pertanyen a les Great Dividing Range i

es troben a 65 km de Sidney. La seva altitud màxima és 1 .100 m

amb excel-lente senders. Caminem durant tot el dia per aquesta
muntanya, la més propera a Sidney, que és la zona més meridio
nal del nostre viatge per on podrem trescar. N'hi haurà moltes

més.

AI dia següent agafem un vol cap a Ayers Rock, Uluru pels abo
rígens, la gran roca que està situada enmig del continent. Uluru
és el veritable emblema d'Austràlia. Està considerat com el
monòlit més gran del món. Mesura 3,6 km de llarg i fa 348 m

d'alçada i sorgeix de l'horitzó damunt d'una gran extensió de
sorra vermella. El que veiem només és un terç del volum total de
la roca, les altres dues terceres parts estan enfonsades al terra.
Forma part del Pare Nacional Uluru-Kata Tjuta -per entrar al pare
s'han de pagar 10 euros-.

L'Òpera de Sydney

Katharine Gorge. Cangur amb cria
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Uluru és una roca màgica d'un color vermell marronós que tot i
estar enmig del desert està envoltada de vegetació. Canvia de
color durant el dia, segons l'exposició al sol i té quelcom d'enci
sadora i resulta molt fotogènica. Les temperatures a la zona són
altes per això cal portar força aigua, a més, allà no n'hi trobarem.
La roca permet trescar durant unes 3-4 h, la "volta a la roca" (10
km), el sender més llarg. Pel camí trobem diverses pintures
rupestres, encara que les més interessants les trobarem a

Kakadú. A Uluru també podem pujar al cim però, no s'aconsella
per no ofendre els aborígens, per a ells és un lloc sagrat, un refe
rent de la seva cultura. La veritat és que l'instint per pujar-hi és
molt fort i ens costa un autèntic sacrifici no fer "el camí de formi

gues" que diuen els aborígens, però la calor i la multitud de car

tells que demanen que no pugem ens fan desistir i escollir altres

opcions. Una de les coses que més impressiona és la saturació
dels colors. En la documentació consultada abans de sortir les

imatges semblaven fotos retocades, però en veure-ho personal
ment ens adonem que la sorra, el cel i tot és d'un color molt
intens. El paisatge és ideal per fotografiar però hi ha un cartell a
cada lloc sagrat que indica que no es poden fer fotos i advertei
xen que si et veuen et poden multar.

Els cocodrils d'aigua salada (sa/tie) es troben molt sovint
a l'aqüífer d'aquest parc de Kakadú, Poden medir fins a 7 m i són
molt perillosos.
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P.N. Uluru. "Canicas del Diablo"

L'endemà ens llevem a les 5.30 h per evitar la calor. A les 7 del matí

ja estem caminant per Kata Tjuta, The Oigas, una sèrie de turons

que estan enmig del no-res, recorden Montserrat però en vermell.

The Oigas són a uns 30 km a l'oest d'Uluru. El seu nom vol dir

"Molts caps". Ocupen un lloc important dins de la mitologia abori
gen i està prohibit escalar-les. El punt més alt és el Mount Olga a

546 m d'altitud on hi ha abundant flora -sembla mentida que esti

guem en un desert-. El passeig, d'unes 3-4 h, ens porta a la Vall

dels vents, un circuit d'uns 8 km amb alguns trams més costeruts.
Continuem per la Stuart Highway, la carretera que enllaça Port

Augusta (costa sud d'Austràlia) amb Darwin, i que travessa tot el
centre vermell d'Austràlia. És una zona aspra, que recorda molt

l'Oest Americà i on trobem molt poca població.

La següent parada és el Parc Nacional Kings Canyon a 323 km al
Sud-oest d'Alice Springs, parada que conté gran varietat de sen

ders. Ens llevem abans de l'alba i es fa de dia mentre pugem. És
una roca molt erosionada, possiblement arenosa, que la climatolo

gia ha esculpit de manera capriciosa retallant una mena de cúpu
les. Les vistes són precioses i els camins força fàcils. El camí de
cresta fins al Jardí de L'Edèn ofereix punts de vista espectaculars.
En aquest gorg ens banyem envoltats de palmeres i és l'indret on
hi ha més vegetació del massís. Recorda una mica el Canó del

Colorado. El vent bufa suau però constant. Arribem a una roca

immensa que sembla tallada per un ganivet ben esmolat. Diuen

que les parets d'aquest canó s'aixequen Î 00 m, al seu costat

P.N. Kings Cany,?n, paret desplomada de 100 m
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semblem minúsculs. El canó és molt extens i ens hi estaríem tot el
dia però hem d'anar al proper destí. Després de passar Alice

Springs, una ciutat que sembla talment de l'Oest Americà, centre
geogràfic d'Austràlia, el proper punt per trescar és a Katharine

Gorge, un riu parcialment navegable de paratges encisadors. El

recorregut es fa part a peu i part en barca, també es poden llogar
caiacs (molt recomanable). AI dia següent tresquem per les Edith
Falls. Aquí ja fa més calor, i fem una de les famoses barbacoes, la
principal activitat social dels australians.

A la fi arribem a Kakadú, el Parc Nacional més conegut
d'Austràlia. Només Kakadú ja mereix 4 o 5 dies de visita, tot i que
nosaltres hi estem menys. Es tracta d'una zona àmplia d'aigua
molls on podem trobar cocodrils d'aigua salada (saltie), els perillo
sos. El passeig en barca surt del billabong YellowWaters, i és sim

plement deliciós. Veiem tots tipus d'ocells de totes les mides, els
més destacats són els jabiru, els cormoran, els ibis, els pelicans i
els bernat pescaires. Tarnbé trobem alguns cocodrils i sentim tot

tipus de sons dels animals d'aquesta zona del parc que es des

perten. És irnportant agafar el vaixell a l'alba, perquè és quan es

veu més vida. L'ull no dóna a l'abast a tanta bellesa.

AI dia següent tresquern per la zona de les pintures rupestres,
per a mi de les més interessants del món. És un pas per trescar
molt transitat, arnb uns quants rangers que expliquen algunes
pintures. Aquest estil de pintures sovint representa els animals

P.N. Kata-tjuta, panoràmica de Kata Tjuta A baix, Parc Nacional Uluru-Kata Tjuta - Uluru a la posta de sol. Fotografia: Anna Bartomeus
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com si passessin per raigs x, això les fa singulars. Per als aborí
gens aquestes pintures tenen molta importància, ja que al no
tenir una llengua escrita l'art rupestre representa els seus arxius
històrics. Per cert, aquestes pintures són repintades pels aborí
gens per mantenir vius els seus colors -ho ha de fer alguna per
sona iniciada que conegui la història representada i que usi mate
rials similars als emprats a I'època-. El recorregut acaba damunt
un turó que permet veure una immensa esplanada verda, on
veiem una multitud de cangurs negres. Tenim davant una terra
salvatge, la terra d'Arnheim, d'accés prohibit als no aborígens.

Arribem a Darwin, i al dia següent agafem un avió cap a Cairns, prop
de la Gran Barrera. La Gran Barrera (Great Barrier ReeD és un seguit
d'esculls coral·lins, que constitueixen el conjunt d'esculls més gran
del món. Els esculls de corall tenen una antiguitat de 500 milions
d'anys, i es consideren una de les formes de vida més antigues de la
terra. En l'actualitat, la Great Barrier Reef, amb més de 2.000 illes i
quasi 3.000 esculls de diferents tipus, té una longitud de 2.000 km
des de Bundaberg, costa est, fins a Cape York, nord-est, i una super
fície d'uns 350.000 km2• Està situat a uns 50 km de la costa, en la
seva part més externa, i per tant, per visitar-lo és necessari agafar els
vaixells. Anar-hi en els vaixells petits costa entre 80 i 140 euros, depe
nent de si és per fer snorkelling a submarinisme -equip inclòs-. En el
vaixell gran costa més, entre 110 i 190 euros, i es va a una plataforma
installada entre els esculls, on es pot agafar un helicòpter per veure la
gran barrera des de l'aire (uns 180 euros a part). Amb ampolles a

sense, és com estar dins una peixera: hi ha una gran quantitat de pei
xos de tots colors i formes, peix pallasso, peix Picasso, etc. i tota
mena de vegetació subaqüàtica. L'espectacle és meravellós.

Hervey Bay. L'espectacle de les balenes saltant, passant sota el vaixell, palmejant, i tot a uns 10 m és únic, emocionant
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El següent punt interessant és el Parc Nacional d'Eungella, terra
de núvols. Cobreix aproximadament 500 km2 de la Clarke

Range, que culmina a 1.280 m d'altitud amb el Mount Dalrymple.
Aquesta zona és de selva tropical amb 30.000 anys d'història i
conserva 5 espècies endèmiques. Té un parell de zones d'on
surten senders per trescar. És un dels pocs llocs on es pot veure
l'ornitorinc en el seu hàbitat natural, i realment el veiem en un

petit llac, se'l veu entrar i sortir de l'aigua amb el seu particular
estil. Fem un parell de trescades per la zona, que transcorren
entre arbres altíssims, on gairebé no traspassa la llum del sol.

Fraser island és "l'illa de sorra més gran del món", una sorra

blanca i fina, sobre la qual creixen bàsicament pins de diverses

varietats, la qual cosa la fa certament sorprenent. Els camins són
quasi exclusivament de sorra. Fem diversos senders trescant,
d'una hora cadascun, en un d'ells descobrim un riu d'aigua
dolça amb llit de sorra blanca, amb una aigua tan transparent
que no es veu -rnolt diferent als rius a què estem acosturnats-, i
un vaixell escorat a la sorra, en una platja llarguíssima.

A Hervey Bay ens espera un espectacle fascinant. Les balenes

geperudes recorren 11.000 km des de l'Antàrtida fins a les aigües
del nord d'Austràlia per aparellar-se i parir. En la seva tornada,
entre agost i octubre, descansen a Hervey Bay per tal que els

(balenons) desenvolupin una capa protectora de greix, abans de
tornar a l'Antàrtida. En aquests mesos, podem observar com

aquests grans cetacis juguen, fan palmes, fan tombarelles ... a 10
m dels nostres ulls!!! Espectacular. El nostre viatge acaba a

Brisbane, una ciutat tranquil·la amb un fort atractiu turístic.

P.N. Kakadú. La immensa quantitat i diversitat d'ocells
és un dels valors més destacats del parc.
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a la r,
Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Rami. Arxiu Romànic de la UEC de Sants

A Castelló de Farfanya hi ha un conjunt
monumental que seria digne de recuperar, torres i

panys de la muralla del castell i una gran església
gòtica sota l'advocació de Santa Maria. L'església
és bastant sencera i domina tot el poble des de dalt
d'un turó. Dins del poble trobem l'església
parroquial sota l'advocació de Sant Miquel,
parcialment romànica. Comencem la nostra recerca,
una tirada des de Barcelona fins a Castelló de

Farfanya ens dóna peu a prendre anotacions de tot
el que anirem veient i fotografiant. Hi ha molta feina

per fer i cal matinar.

En ruta
Sortim del poble i una bona pista ens porta al poble
veí d'Ós de Balaguer. AI poble, tot i ser el mes de
juliol, hi ha força calma. Actualment, el poble no està

gens malament, en pocs anys s'ha anat posant al
dia, fins i tot, hi ha una bonica piscina, però la

sequera ha fet estralls. De les canelles de la font
monumental de la plaça ja no raja aigua; cal estalviar
Ia. Bé, això ho diem perquè aquest any ha estat una
mica especial pel que fa a les pluges i a la neu.

Continuem el nostre camí i una estreta carretera ens

condueix al petit llogarret d'Alberola, nucli poc habitat.
AI poble hi ha l'església sota l'advocació de Sant
Antoni i datada cap al final del romànic. Antigament, el
poble es trobava al costat oposat, dalt d'un petit turó,

Ermita romànica de Sant Salvador

i al lloc anomenat el Vilot, on encara queden les restes
de l'antic assentament. AI poble d'Alberola s'obre una

xarxa de pistes que ens durà a llocs fantàstics amb
meravelloses panoràmiques d'aquests racons
immensos de la comarca de la Noguera. A la banda
est, hi ha la carretera que va de Balaguer a Àger pel
Port d'Àger, al nord, la serralada del Montsec, al sud,
la carretera de Balaguer fins a Alcarràs, i a l'oest, els
pantans de Santa Anna i Canelles, que fan frontera
amb l'Aragó. Els terrenys qU\3 queden dins d'aquest
entramat són llocs feréstecs i poc coneguts i quasi tot
està deshabitat.

És ple estiu, som de vacances i transitem sols per
aquests camins. Un pas anomenat del Llop ens

transporta a un altre món. Una magnífica sorpresa
ens espera. El camí és sec i pedregós ja que a

l'estiu aquests paratges són habitualment

24 excursiorusrne

333

Poble de Blancafort



3cerca del ro
" .

manic
calorosos. El camí davalla fins al fons de la vall, on
hi ha els pantans de Santa Anna i el de Canelles,
però abans d'endinsar-nos al fons de la vall, gaudim
d'unes magnífiques panoràmiques des de la carena

de la serra de Blancafort. Aquest any, però, hi ha
alguna cosa que no és gaire normal: "Ia gran
sequera", que ja fa temps que arrosseguem. Els

pantans es troben en un estat força penós per la

gran quantitat d'aigua que els manca. Descobrim
doncs, una illa amb una petita construcció dins del

pantà. És senzilla però ferma i en bon estat. Una
construcció que dóna fe que, malgrat tots els
aldarulls i terrabastalls que passen pel món, allà,
aquella petita ermita tranquil·la aguanta aquests
quasi mil anys i, d'aquests, una trentena sota les

aigües del pantà. La sequera ens l'ha deixat
descobrir.

.

Poble i Punta de Blancafort en el pantà de Canelles

Monestir de Santa Maria de Vallvert

És digne d'admirar aquestes venerables pedres que
han viscut tantes vicissituds i que, finalment, van
quedar submergides juntament amb una sèrie de

pobles i cases de pagès que eren escampades per
tots aquests terrenys, anteriorment havien estat
l'aliment i la vida de moltes famílies i comunitats

antigues. Ara, tot és solitud i les pedres del poble
de Blancafort han sortit a respirar i a fer una mirada
a aquest principi de segle XXI, una mica rar. És així
com canvia el món. Les necessitats de les maneres

de viure d'ara fan que hi hagi una sèrie de
transformacions encara per descobrir. Cal veure les

parets de l'antic monestir romànic de Santa Maria
de Vallvert que contempla, enmig d'unes planures a

la vora del pantà de Santa Anna, tot aquest
esdevenir que ens dóna aquest corre-cuita que és
la vida d'ara. Unes fotografies dels indrets i unes

estones de contemplació dels terrenys que ens

envolten, feréstecs i solitaris, com les roques dels

Picons, ens mostren, a l'altra banda, unes parets i,
penjada en un replà, l'ermita romànica de Santa
Llúcia. La feina és arribar-hi.

L'ermita submergida del pantà s'anomena de Sant
Salvador i pertany al poble que hi havia a prop,
Blancafort. I el monestir de Santa Maria de Vallvert
era en aquells temps el que dominava la contrada.
Així deixem aquelles terres, tan solitàries, però per
als que els agradi l'aventura i la grandiositat, que hi

vagin. No s'ho poden perdre .
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[a corñplexitat geogràfica del nostre territori 'fa que �ns trobem

sovin amb indrets que, pel fet de quedar al. !)1arge dels

itineraris més clàssics o dels actuals GR, fins ara no han estat

gaire freqüentats des del punt de vista excursionista s'entén,
-

i, en conseqüència, poc divulgats.
•
.

En aquest cas més que en un itinerari concret, que naturalment

també s'hi Rot încloure, la proposta consisteix en un recorregüt
pels topants que dintre el límit d'uns dos km2 ens poden cridar

l'atenció. Aques espai se situa a l'entorn d'l.m replà que permet
una bastant 'sorprenent extensió de conretr a la riba dreta de

l'abrupte riu de 'Carreu, quan s'eseola al peu i entre els

espectacuíars anticlinals que culminen amb l'esvelt pic de

Montagut (1.350 m), contrafort més occidental de la serra de

_Carreu. No és en va que els plegaments d'aquesta zona

constitueixen un Gèntre d'atehcíó-de primer ordre per als geòlegs
de tot el continent. '

'

Un paratge ben interessantde treure d'aquest oblit Rot ser eilloc
de Vilanoveta -Vilanova per a la gent de I'entorn- al municipi
de Conca de Dalt i dintre l'àrea del poblede Pessonada. 'La zona

objecte ,d'�tenció és concreta i forç,a reduïda, però concentra �n
conjunt d'atractius ben - diversos, tant pel que fa a l'interès

paisatgístic i arquitectònic com a les èpoques que ens evoca,



Un espai isolat
Com a punt central d'aquest petit oasi
hi havia el veïnat de Vilanoveta compost
de dues grans cases, Gironi i ]anotet,
que junt amb la dels masovers d'aquesta
devien correspondre a les tres que
Madoz, el 1849, hi registrava. El centre
d'aquest minvat agrupament humà era

l' església de Sant Martí, una construcció
datada el 1816, amb dos altars laterals, la
sagristia a la dreta i el cementiri adossat,
en el qual encara hi ha una sepultura a

nom d'Eugeni Gual, efectuada el 1954.
Durant el segle passat aquestes cases van

patir diversos avatars -incendis i fins i
tot fets macabres- i van quedar
abandonades cap a l'any 1970.
Actualment la que encara manté una

imatge més sencera és la casa Gironi, la
més pròxima a l' església.

Al peu de les cases, en direcció sud,
s'obre la gran bancalada que ara, en

mans d'un nou i únic propietari, es va
recuperant com un magnífic camp de
conreu i, a l'altre extrem, s'aixequen dos

serrats gairebé bessons que separen
aquesta zona deillit, profund i des
d' aquí amagat, del riu Carreu.

I és en aquesta part on trobarem els

secrets més interessants i imprevistos de

l'excursió. Per orientar-nos serà bo que
en primer lloc accedim a les restes

d'una fortificació que, tot acostant-nos

hi, veurem retallada a la part més alta
del serrat oriental, és a dir, el de
l'esquerra. Una franja de bosc a l'inici
de la pujada i un terreny calcari bastant
rost i clapat de boixos ens hi duran
sense problemes. El casalot, desballestat i
d'època probablement altmedieval, és al
caire del cingle i ens descobreix
l' espectacle dels feréstecs espadats, que
formen la vall de Carreu. EI"Montagut i
el cim de Sant Corneli, amb eillom de
serra que els enllaça i ens separa
visualment de la Conca de Dellà, en són
els punts de referència més vistents.

Si des d'aquest punt seguim l'aresta en

direcció est, al cap d'un centenar de
metres trobarem el testimoni més antic
en forma d'una petita ermita romànica
dedicada a Sant Pere, segurament
vinculada als orígens de la fortalesa

pròxima. Les ruïnes es redueixen a

l'absis semicircular migpartit per un
gran esvoranc. Tot i els rastres mínims,
l'aspresa del terreny fa que aquesta
presència quasi millenâria de la mà de
l'home adquireixi un significat evocador
impressionant.

Un racó insòlit
Des d'aquí podrem observar les

pregoneses més envitricollades del riu
de Carreu i, si el sabem encertar,
trobarem un punt a mig aire que
podem considerar la mostra més

singular d'aquests verals. Es tracta d'un

pany de paret de fang amb un seguit de
petites cavitats arrenglerades que
corresponen als nius o calaixos de la

part interior d'un colomer - o colomar,
segons les comarques- penjat a recer

d'un punt una mica balmat del cingle.
Tant si ja ellocalitzem com no, no

podem deixar d'acostar-nos-hi.

Per anar-hi ens despenjarem fins a un

collet immediat que ja podem observar
des de l'ermita. Un cop allí cal buscar la

manera, una mica amagada però no

gaire dificil, de desgrimpar cap a la dreta

seguint un rastre mínim que aprofita els
relleixos i els boixos que hi arrelen. Un

cop en un lleuger replà horitzontal,
hem de continuar cap a l' esquerra a frec
de paret i al cap de ben poc serem al
davant mateix d'aquest rústic i
totalment inusual testimoni de

l'arquitectura popular. No esperem de
trobar-hi cap monument espectacular,
però l' aparent senzillesa d' aquesta
construcció, combinada amb la solitud i

l'abruptesa del paisatge, ens fan sentir en
un paratge on sembla impossible que en

un temps no gaire remot l'home

hagués anat a buscar un recurs de
subsistència tan rudimentari.

Si continuem l'exploració, seguint el
mateix relleix, al cap de poc
descobrirem dos exemples més

d'aquestes construccions atàviques. La
del mig, enfilada al cingle i d'accés una

mica complicat, és la que es conserva

més sencera. L'exterior és llis i no causa

l'impacte de l'altre, però si hi entrem

podrem contemplar la filigrana que
constitueix l'interior. Les petites cavitats,
perfectament arrenglerades, ens
permeten comprovar amb tota

versemblança com en aquelllloc
imprevisible, gràcies a l'enginy i a

l' esforç popular, es podia concentrar allò

que podríem considerar l'antecedent
més primitiu però més didàctic de les

granges actuals.

Esquerra: Església de Sant Martí de Vilanoveta

Dreta: Vall de Carreu i el Montagut des de

l'ermita. AI centre, la paret minúscula del

colomer
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El testimoni més cru

Des de la petita bretxa que ens ha donat
accés a aquest món recòndit recuperem
la visió dels plàcids replans conreables

que ens retornen a l'espai humanitzat.
Sense que ho puguem sospitar, però,
Vilanoveta encara ens reserva un secret. I
ben diferent, per cert, en el temps i la
sensibilitat. Per acostar-nos-hi hem de

seguir pel fil del conreu en direcció est

fins al peu de l'altre serrat.Aquíja hi tro
barem un rastre de pista i en un punt més
fressat descobrirem fàcilment uns

pedrons que ens indiquen un sender que
tot fent revolts s'enfila pel pendent rocós.
En menys de deu minuts ens deixarà
davant un panorama que en lloc d'evo
car-nos èpoques entranyables ens enfron
ta amb una realitat que no hauríem vol
gut que hagués passat mai. Es tracta del
testimoni més ostensible dels molts que
encara recorden el front bèl·lic que, amb
una seqüela de centenars de morts, va

torturar la Conca de Tremp des de la pri
mavera a Nadal del 1938: una xarxa de
trinxeres en ziga-zaga, fetes de ciment,
amb una profunditat de més de dos
metres i una llargada d'un centenar, amb
uns búnquers estratègics a cada punta. La
construcció és sorprenent i constitueix la
mostra més espectacular del gran nombre
de rastres d'aquest tipus que aquella con
tesa trà¡;ica va deixar des del Montsec a la
Vall d'Aneu a tot el marge esquerre de la

Noguera Pallaresa. En els darrers temps,
gràcies a la tenacitat de Manuel Gimeno,
s'ha iniciat un moviment de catalogació i
redescoberta d'aquest conjunt sinistre
amb la voluntat de crear consciència i

ajudar a la tan necessària recuperació de
la nostra memòria històrica.

Una memòria que s'acumula a base de
fets ben diversos, de tots els quals hem de

treure, per bé o per mal, una lliçó. En
aquest espai ara buit però evocador de
Vilanoveta segur que n'haurem pogur
afegir un bon feix al sarró de les nostres

vivències.

Com hi podem anar

El pas per Vilanoveta pot formar part,
lògicament, de diversos itineraris, nor
malment llarguets, que discorrin pet la
Conca de Dalt als sectors de les serres de

Pessonada, de Carreu o de Sant Corneli,
però com que conté prou atractius per
entretenir-s'hi una bona estona bé pot
ser motiu d'una visita especial.

En aquest cas els punts d'origen han de
ser Aramunt o Pessonada. Des d'Aramunt
s'hi pot anar a peu passant per l'interes-
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Part central de les trinxeres

Serrat oriental amb les ruïnes de l'ermita de Sant Pere

santíssim conjunt d'Aramunt vell, deixant
a l'esquerra l'església de la Mare de Déu
del Camp, travessant la clotada de la Llau

gran i, seguint sempre en direcció est, hi
farem cap en cosa d'una hora i mitja. Si
ens hi volem acostar amb vehicle hem de
sortir des de la pista que des de l'entrada
a Aramunt va al poble vell donant la volta
pel nord i deixar-la per agafar la de la
dreta al cap de 2 km. Amb 3 km més, la
segona part dels quals en alguna època de

l'any pot presentar dificultats, arribarem

al peu del serrat de les trinxeres.

L'accés més curt i més còmode és, però,
des de Pessonada. Una pista baixa entre

els conreus fins a tocar l'església de

Vilanoveta,just a la part oposada de si hi
arribem des d'Aramunt. Seguint aquest
mateix cami hi farem cap a peu en uns

tres quarts d'hora. Començar a Pessonada
i acabar a Aramunt pot ser, en qualsevol
cas, l'itinerari ideal per fer-lo a peu.



EI vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416
08025 Barcelona

lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

TRAVESSERA D� GR CIA 1 2

08012 BARCELONA t L: 934161067

.....

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 MUNT; BERGA; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; MOLLET DEL VALLÈS; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT

DEL VALLÈS; 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.



_tmuntanya
LLUNY DELS "TOP TEN" PIRENAICS

La Guarguera
H i ha comarques poc conegudes amb
racons amagats. La vall del riu Guarga,
afluent del Gállego, és un d'aquests.

El Guarga neix en un nus muntanyós del

Prepirineu aragonès, situat entre les

comarques del Sobrarbe i l'Ait Gállego, al
vessant oest de la serra de Gabardón, a

prop d'on ho fa el popular Alcanadre.

Aquest sembla escollir, però, la direcció
correcta per guanyar la fama, de nord a

sud, cap a Guara, mentre el primer s'estira
trenta- cinc quilòmetres cap a ponent,
morint quasi com un desconegut a les

aigües de l'embassament de Javierrelatre,
acompanyat de trenta- cinc nuclis i poc
més de cent habitants ...

La Guarguera, també coneguda com a vall
del Serrablo, queda al sud de l'àrea on la
densitat d'esglésies mossàrabs és més

gran. Aquest estil, però, també té algun
representant a la vall, com l'església d'Or
dovés.

Les rambles amb escassa vegetació i el

bosc, predominantment pineda, ocupen

quasi un 75% del territori, mentre que el

terreny urbanitzat representa menys del

0.5%. La Guarguera és, doncs, un desert

demogràfic. L'enllumenat i l'asfalt són uns

luxes però les ganes de viure hi són pre
sents. Mireu, si ho dubteu, E! Foro Libre de
!a Guarguera (www.guarguera.info).

Al museu Ánge! Orensanz y Artes de!

Serrab/o, a Sabiñánigo, descobrireu allò

que van ser aquestes valls, abans de la

gran fugida.
Ramon Pascua!

A. \_AtUUSPROGAA'" oblacions
uirnent de

leS P
Seg

d'p.ndorrad'ocells
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LA REVISTA DEL CENTRE DE BIODIVERSITAT D'ANDORRA

Hàbitats
-J

Hàbitats és la revista semestral editada pel Centre de Biodiversitat d'Andorra.

Aquest centre creat l'any 1998 com un departament de l'Institut d'Estudis

Andorrans, té com a finalitat l'estudi i divulgació de la diversitat biològica
d'Andorra. La intenció del Centre és donar al públic en general, a les administra

cions, a les entitats privades i a les associacions la màxima informació disponi
ble sobre biodiversitat i medi ambient i les eines necessàries per millorar les
actuacions sobre l'entorn. Darrere d'aquesta voluntat es pretén sensibilitzar la

població sobre els temes que afecten la natura.

La revista Hàbitats informa sobre les activitats del Centre i sobre l'estat dels
diferents projectes en curs, així com de temes relacionats amb la conservació

de la biodiversitat. És una revista de difusió gratUita i si esteu interessats a

rebre-la, o voleu consultar la revista per lnternet, només heu d'entrar a la pàgi
na web www.iea.ad.

Una de les eines més interessants del centre biodiversitat d'Andorra són les

bases cartogràfiques de caire ambiental que estan desenvolupant. Si us

interessa es pot consultar i descarregar el mapa digital dels hàbitats

d'Andorra esc.1 :25000, el mapa de cobertes del sòl i la completíssima car
tografia de caire ambiental inclosa en el projecte SIGMA (www.sigma.ad).

Uuís Catasús



Flor de neu

Família: Asteràcies o Compostes Espècie: Leontopodium alpinum

,

Es la més famosa de les flors alpines i és
considerada el símbol de l'alta muntanya i

de la conservació de la natura. El seu nom

científic prové del grec i significa "peu de
lleó dels Alps" internacionalment, però, se
la coneix com a edelweiss. El seu hàbitat

s'estén des dels Càrpats fins als Pirineus,
però abunda especialment en els Alps
austríacs i suïssos. A Catalunya la localit
zem a la Val d'Aran i a l'alta Ribagorça i,
fora dels Pirineus, als Rasos de Peguera,
a les muntanyes de Falgars i a la serra del

Catllaràs.

Es tracta d'una planta herbàcia perenne

d'aspecte envellutat de menys d'un pam

d'alçada. Presenta fulles alternes i estreta

ment lanceolades i a l'extrem de la tija nei

xen de tres a deu petits capítols formats

per múltiples flors. Aquests capítols estan
envoltats de cinc a deu fulles disposades
en forma d'estel molt blanques i totalment

cobertes de borra que li donen aquest
aspecte de franel·la tan inconfusible quan
floreix entre els mesos de juliol i setembre.

Creix als prats i roquissars calcaris de

l'estatge subalpí i pot ascendir fins a la

base de l'estatge alpí. És una planta
adaptada al clima àrid i extrem de les altu
res. Els seus pèls li serveixen de defensa

contra la transpiració excessiva i l'escalfa
ment exagerat, i la protegeixen de les

radiacions ultraviolades tan importants en

la llum de l'alta muntanya.

La bellesa i el simbolisme d'aquesta espè
cie va provocar, no fa gaires anys, que es

convertís en un objecte de record per als

turistes, fet que la va portar a les portes
de l'extinció. Actualment, és una espècie
estrictament protegida.

A mitjans dels anys 90 es va començar a

cultivar en· plantacions del Valais (Suïssa).
, El cultiu biològic controlat permet la seva

utilització en teràpia natural i cosmètica.

De la planta s'extreuen substàncies que
contribueixen a alentir l'envelliment de la

pell tals com l'àcid tànic, d'acció antioxi

dant, i els f1avonoids, que actuen protegint
els vasos capil·lars. També és apreciada
per les seves propietats medicinals contra
les afeccions estomacals.

Lluís Catasús

TOT VA DE CORDES ...

Karl Prúsik
Fer nusos no és fàcil. Inventar-los és tot
un art i no hi ha gaires nusos coneguts pel
nom del seu creador. El prúsic és un d'ells

però la terminologia de vegades fa males

passades. Com s'entén sinó que al
Termcat es tradueixi el nus prúsic com a

prúsico en castellà?

Aquest nus amb auto bloqueig ha estat

posteriorment modificat i tecnificat, pas
sant per la seva versió amb mosquetó
com a empunyadura als anys 50 (mai
xard; French Prusik pels anglesos!) i

essent la llavor dels moderns punys blo

quejadors o jumars®.

L'austríac Karl Prúsik, nascut a les acaba
lles del segle XIX, combinà dues cordes

de diàmetre prou diferent amb l'objectiu
de poder progressar per la més gruixuda,
prèviament fixada, per exemple, desprès
de la caiguda del primer de corda en una

esquerda alpina, .. També era útil per l'au

toassegurança en ràpels.

El nus, descrit el 1931, no fou l'única

aportació de l'austríac. Prúsik va ser pre
sident del Osterreichischer Alpenklub i

desenvolupà una notable activitat alpinís
tica, L'interessaren, a més, els aspectes
relacionats amb l'entrenament per a esca

ladors i alpinistes, publicant algun tractat

sobre aquesta qüestió.

La capacitat creadora es manifestà també

a la seva vessant artística, ja que va com

pondre música per a guitarra i llaüt, instru
ment sobre el qual escriví la tesi doctoral
el 1924. Morí el 1961.

Ramon Pascual

exCUISLOOlsme 31
333



Text '-i- foto@Jrafies de Joaquim Romero
amb la -G{)I�raQoraGió del Servei

d'Oftalmologia ríe "Hospital Clínic
de Barcelona

Els raigs del sol
Dels diferents tipus de radiació que emet el sol només arriben a

la superfície terrestre tres classes, que de menor a major
longitud d'ona són: la radiació ultraviolada, la llum visible o llum

blanca i la radiació infraroja.

La radiació ultraviolada es divideix en uve, els raigs més

danyosos però que no arriben a la Terra en ser aturats per la

capa d'ozó. Els UVB, que són responsables del bronzejat i, si
ens hi exposem en excés, són els causants de l'eritema de la

pell. En tercer lloc, hi ha els UVA, que penetren més

profundament la dermis i són responsables de l'envelliment de la

pell al mateix temps que poden generar algunes tumoracions
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dermatològiques com el melanoma.

Els nostres ulls contenen poca melanina, pigment natural de la

pell que ens protegeix de les radiacions solars, per tant, les
ulleres de sol han de garantir una bona protecció contra els raigs
ultraviolats, reduint -Ios entre el 99% i el Î 00% amb un filtre

homologat per la normativa de la Unió Europea, amb la qual
cosa evitarem problemes oculars que poden esdevenir

irreversibles. Recentment, també es parla de la necessitat que
les ulleres duguin un filtre per a la llum blava (forma part de

l'espectre de la llum visible), ja que aquesta llum s'ha relacionat

amb els danys oculars a llarg termini.



L'altitud i la neu, factors que augmenten la radiació solar
L'altitud influeix clarament en la quantitat de radiació solar a la qual ens exposem. A més

alçada major és la intensitat de la radiació, ja que aquesta es veu menys atenuada per
l'atmosfera. Segons càlculs aproximats, cada 300 metres en alçada augmenta un 4% la

potència dels raigs ultraviolats, la qual cosa s'ha de tenir molt en compte en les activitats
realitzades a la muntanya.

D'altra banda, la superfície sobre la qual ens trobem influeix també en la quantitat total de
radiació rebuda, atès que reflecteix els raigs solars. Sobre neu, per exemple, la quantitat
de llum solar reflectida és més del 80% i sobre sorra clara quasi del 20%. En altres

superfícies com l'herba o l'asfalt la major part de llum solar és absorbida i es reflecteix

menys del 5%.

Els núvols absorbeixen parcialment les radiacions solars, sobretot les de major longitud
d'ona (infraroigs), i aquesta absorció serà més gran quant més densos siguin els núvols.

Però cal tenir en compte que la major part de les radiacions ultraviolades no són

absorbides per núvols poc densos, i que els éssers humans no som capaços de sentir

l'efecte dels raigs ultraviolats (l'efecte calorífic el produeix la radiació infraroja). D'aquí que
sigui molt important protegir-se dels raigs del sol fins i tot en el cas de cel ennuvolat.

L'estació de l'any té a veure també en la radiació solar. A l'estiu els raigs del sol incideixen

més verticalment sobre la superfície terrestre que a l'hivern, època en què la radiació és

menys intensa perquè els raigs incideixen sobre la Terra de forma més obliqua.

Sense ulleres de 501 pot haver-hi lesions oculars
Quan ens movem per la muntanya moltes hores, i no diguem
quan ès sobre neu, necessitem portar unes ulleres de sol

còmodes i que filtrin adequadament els raigs ultraviolats,
sobretot entre les Î O i les Î 6 hores. És molt recomanable que

les ulleres duguin peces laterals a fi que la radiació no ens afecti

pels costats. Les ulleres amb lents efecte mirall són més

indicades quan la superfície sobre la qual anem reflecteixi molt la

llum, concretament en cas de neu i de sorra molt clara.

a manifestar els seus símptomes, per la qual cosa és difícil

actuar precoçment, i amb el tractament oftalmològic prescrit es
resol de forma ràpida i sense seqüeles. Si les condicions són

extremes (itineraris d'alta muntanya de dies o setmanes, clima

polar, etc.) poden fer-se servir les llàgrimes artificials de manera

profilàctica per tal de garantir una bona protecció de l'epiteli de
la còrnia.

En situacions en què s'ha rebut una quantitat molt intensa de

radiació solar sense una protecció adequada (excursions molt

llargues sobre la neu, etc.) poden aparèixer lesions oculars; la

més freqüent és la queratitis aguda (o ceguesa de la neu), que
és una inflamació aguda de l'epiteli cornial molt dolorosa i que

produeix visió borrosa transitòria. Generalment tarda unes hores

Com sempre, la prevenció és el nostre millor aliat: cal utilitzar

unes ulleres de sol adequades, però si apareixen els símptomes
per no haver-se protegit els ulls suficientment cal acudir a un

especialista per avaluar els danys, i si no és possible consultar

l'oftalmòleg un tractament per compte propi a base de llàgrimes
artificials, o fins i tot, l'aplicació de pomada lubrificant amb

antibiòtic facilitarà un guariment ràpid de l'epiteli afectat.
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Escalada per a petits i grans organitzada
per la VEC del Prat de Llobregat

Èxit de participació el passat 22 d'abril la UEC del Prat, amb la
col·laboració del departament d'esports de l'ajuntament del
Prat i el suport del Consell General de la UEC i la FEEC, va
organitzar una competició popular d'escalada al rocòdrom del
Centre Municipal Esportiu Estruch del Prat de Llobregat. La
competició estava adreçada a tots els socis de les diferents
UECs i s'emmarcava dins els actes de celebració de 75è
aniversari de la UEC.

ESTIU DE MUNTANYA PER ALS JOVES

La Vall d'Aran es convertirà, del 22 al 29 de juliol, en l'escenari
de la primera estada d'iniciació a l'escalada i a l'alta muntanya.
Els Pirineus ofereixen l'espai ideal perquè els joves puguin
aprendre les diverses tècniques de l'alpinisme. L'objectiu pri
mordial és conèixer, en base a la pràctica, els elements neces

saris per a una bona progressió en altitud.
Els diferents apartats que cobrirà l'estada a la Vall d'Aran són un

bon coneixement del material personal que cal dur a la mun

tanya així com les mesures de seguretat òptimes en cada cas.

També es preparà els joves en la progressió en crestes, en l'o
rientació i en el coneixement del medi.

Podran participar joves d'ambdós sexes, que acompleixin els

següents requisits:
• Tenir entre 16 i 20 anys d'edat. El menors de 18 anys hauran

d'adjuntar un permís dels pares, amb fotocopia del DNI dels
mateixos.

• Ser titular de la llicència esportiva de la FEEC (modalitat C o D)
de l'any en curs.

• Enviar un currículum esportiu. Adreçar a l'Àrea Tècnica de la
FEEC la fitxa d'inscripció, ja sigui per correu postal, fax, correu
electrònic dirtecnica@feec.cat o personalment, referència "I

Estades d'iniciació a l'escalada i l'alta muntanya".
• El termini d'inscripció s'acaba el dia 12 de juliol.
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ALGUNES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS DEL MÓN RURAL

El primer congrés del Món Rural ha finalitzat amb èxit de parti
cipació i algunes conclusions referents a la natura. Pel que fa a

la imatge que és té des de la ciutat del camp, el que surt més

malparat és el bosc. Un 63% dels enquestats consideren que
s'haurien de preservar com fos els encants del camp. Aquests
encants són l'aire pur, el contacte amb la natura i el paisatge.
Amb tot, tal com assenyalava el director del Congrés, Josep
Maria Besora, "si el bosc no genera riquesa i la gent desapa
reix, el terítori és perd", un peix que es mossega la cua, ja que
la presència de la gent en els boscos també és considerada,
segons un 59% dëls encuestats com la principal causa de

l'empitjorament del camp. Besora, subratlla que a vegades, "el
bosc és converteix en una mena de selva i això també fa que

desaparegui la diversitat". Com mantenir els boscos amb certa

dignitat, que s'hi pugui anar i que alhora es respecti l'entorn? En

aquest sentit el conseller d'Agricultura, Jordi WCarnes, va

comentar que el retorn dels pagesos als parcs naturals, con
juntament amb una bona gestió de l'espai, podria ser una solu
ció per mantenir el bosc en bona salut.

PREVENCiÓ DELS INCENDIS FORESTALS

El bosc també sol ser el principal focus on es generen els
incendis. En aquest sentit, algunes comunitats de veïns d'urba
nitzacions pròximes a zones forestals ja han començat a pre
parar-se per la temporada d'incendis doblant l'àrea de neteja de
sotabosc. Hi ha però una mesura que per antiga no deixa de
ser sorprenent i és l'ús dels ramats.
A Valldoreix els ramats dels corrals de Can Cussó s'encarre

guen de pasturar per alguns espais de la serra de Collserola

que limiten amb les urbanitzacions. Aquesta mesura, més que
exitosa des d'antic, és beneficiosa tan pel pastor, a qui li surt

gratis la pastura, corn per a la població que manté l'entorn net i

endreçat, a prova de foc.

J [ l@_[ ')a.�---
Terminologia dels esports d'aventura (1)

El TERMCAT, Centre de Terminologia, que
és un consorci integrat per la Generalitat

de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans

i el Consorci per a la Normalització

Lingüística, està elaborant el Diccionari

general de l'esport. Aquest diccionari con
tindrà més de 13.000 termes correspo

nents a una setantena d'esports.

En aquesta ocasió hem seleccionat uns

quants termes relacionats amb els esports
d'aventura. A veure què us sembla.

Aigües braves o aigües vives: modalitat

de piragüisme practicada en rius d'aigües
turbulentes amb una piragua de banyera
petita i sense timó.

Ala delta: modalitat de vol lliure portada a

terme amb una ala delta, planador consti
tuït per una vela triangular estesa sobre

una armadura tubular rnetàl-lica i per un

arnès i un trapezi que en pengen per al

pilot, que s'enlaira llançant-se des d'un

lloc elevat.

Bicitrineu: vehicle sense motor per lliscar

sobre la neu semblant a una bicicleta

sense pedals ni frens i proveït d'esquís en

lloc de rodes, que l'esquiador guia amb

uns esquís curts posats.

Canonatge: esport nàutic consistent a

desplaçar-se amb una piragua per aigües
tranquil·les o braves.

Descens de barrancs (millor que barran

quisme): pràctica esportiva consistent a

Fotografia d'Oscar González

per Concepció Arnau

seguir el curs d'un riu a través d'un

barranc, combinant la natació, l'escalada
i l'espeleologia.

Espeleobusseig: modalitat d'espeleolo
gia en què s'exploren el trams inundats

d'avencs i coves per mitjà de tècniques
pròpies del submarinisme.
Helisurf: esport consistent a baixar amb

una planxa de neu d'un indret d'alta mun

tanya de difícil accés al qual s'ha arribat

amb helicòpter.

Motoveler: veler equipat amb un petit motor
auxiliar, que s'utilitza en condicions atmosfè

riques desfavorables per al voilliure.

Planxa de surf d'estel: post curta i estre

ta, de material lleuger, per a una persona

dreta, amb fixacions de bota i preparada
per lliscar damunt de l'aigua.

Per avui ja n'hi ha prou. El proper dia con

tinuarem, però si us interessa molt saber

ne més, podeu localitzar-los al Termcat,
Centre de Terminologia www.termcat.cat.

amb la co¡'¡aboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona �
Delegació de l'Eixample �
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per "SPOTY"

Em continuem arribant molts correus amb el nom del cim de la fotografia
del número anterior. No tots encerteu el nom, però m'heu ajudat molt a
"refrescar" la meva memòria. De totes maneres el meu desordre es conti
nu i enmig de les fotos de les vacances de sol i platja de l'estiu passat he
trobat aquesta foto. A mi, francament, no em sona pas que aquesta foto
correspongui a Sitges ... Quan li he ensenyat la foto a un amic m'ha expli
cat que el proper 31 de juliol farà exactament 80 anys de la primera tra-

vessia per aquesta cresta granítica. També m'ha explicat que en la prime
ra cordada hi figurava el conegut pirineista Jean Artaud.

Per ajudar-me m'ha dit que si contesto aquestes preguntes encertaré el
nom de la muntanya i m'ha assegurat que la gran majoria de les respos
tes les podré trobar dins de la revista.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de juliol, 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.

El cim del número anterior de la revista (núm. 332) és la Roca Corbatera sostre comarcal del Priorat, i el guanyador del concurs és en ENRIC QUERALT,
enhorabona. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.net podreu consultar les respostes a les preguntes del número anterior.
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� les Roques de Benet
I •

Terra Alta
45 min per a l'ascens

�1IIA:i'"" 250 m

I • hi ha una canal pedregosa on cal grimpar i que té un cert rise de

caiguda de pedres.
" • com que es tracta d'una excursió curta pot fer-se tot l'any.
•

•
• són recomanables uns prismàtics per observar millor les cabres

hispàniques.
• ". • El Port. (full Nord). Esc. 1 :30.000. Ed. Piolet.

: , " • • Itineraris pels Ports de Beseit. De Jordi Bustos i Bernús. Ed. Prames.
• • sortim d'Horta de Sant Joan en direcció Arnes i arribem a l'enllaç amb la

T-330, la creuem i seguim recte per la pista asfaltada que s'endinsa al Massís

del Port en direcció a l'àrea d'acampada de la Franqueta. Als 4,5 Km, sota les

Roques de Benet i ben senyalitzada, arrenca una pista cap al Mas de les Eres,
apta per a turismes. La seguim amunt deixant a l'esquerra dos trencalls i als 2,1
Km una visible fita a peu de pista marca l'inici de l'itinerari.

� Camí de ronda de
Calella de Palafrugell
a Tamariu
Baix Empordà

,. unes 5 h

I • cap dificultat destacable, alguns trams de terreny descompost i

d'altres on hem de saltar per sobre de roques. Atenció i bon calçat.
" • pot fer-se tot l'any. Si apreciem la solitud, en gaudirem millor fora

de la temporada de platja.
• ". • Baix Empordà, mapes topogràfics. Full Sud Esc. 1 :30.000.

Ed. Piolet.

• • cal accedir a la població de Palafrugell i des d'allí prendre una curta

autovia cap a Calella de Palafrugell.

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

� Tuc de Colatx
i Tuc del Cap de l'Estany
Couserans

aproximadament de 2 h 30 min a 3 h per al primer dia, i de 8 a 9 h

per al segon

=o.l.IWl:IIII + 780 m el primer dia i + 950/ -1.580 m l'endemà

1:oII&1lI:oII¡¡:,.liIIatenció a la llarga baixada de la segona jornada

�tm.Œ11 bon calçat. A l'estiu no calen ni piolet ni grampons.

�mmillLa Hilette. Tot i dur aquest nom no té cap equipament ni llar de foc.

s'ha descrit l'itinerari per fer-lo a l'estiu, sense neu.

• " • • mapa Aulus-les-Bains. 2048 OT de la sèrie. TOP 25 de I'IGN francès.

• • per Puigcerdà, Ax les Termes, Tarascan, Vicdessos, coll de Lhers,
Aulus-les-Bains, coll de Latrape, le Trein, Saint Lizier i, a 2, 7 Km, passat
Stillon, prenem el trencall indicat com a circ de Cagateille fins a l'aparcament
del final de la carretera, 3,7 Km, a la Peyre, a 1.020 m. Podria arribar-se a le

Trein estalviant-se els dos colls fent la volta per Foix, Saint Girons i Seix.



Descripció: El conjunt de les Roques de Benet, vist des
d'Arnes a des d'Horta, és un dels cims més singulars i

emblemàtics de tot el Massís dels Ports, del qual, en
destaca per la seva posició avançada i clarament amada.
El que veiem i admirem són les muralles de conglomerat
d'uns 250 m, orientades al nord-oest, i que li confereixen
el seu aspecte inaccessible que al sol ponent esdevenen
un espectacle de llum vermellosa. Doncs bé, les Roques
també tenen un punt dèbil per on sense massa esforç es

poden pujar. Convé matinar una mica i ser els primers a

dalt si volem assegurar-nos de poder veure les cabres.

Arribats a la fita, a peu de pista, emprenem el camí ben

senyalitzat ( algunes fites pintades de vermell) que puja
en fort pendent per terreny pedregós pel vessant sud-oest
de les roques. Si estem atents, a uns 12 min, veurem
sobre el camí, a mà dreta, una bauma que amaga una

cova amb un mur que en protegeix l'entrada. Retornats al

camí passem per sobre d'una cinglera, punt on el camí ja
encara una gran canal a l'esquerra de la roca,

anomenada la Llastra. Aquesta canal és gairebé una

Descripció: Proposem un itinerari circular que ens

descobrirà alguns elements de gran valor històric i

paisatges sublims i preservats de tota construcció.
Calella de Palafrugell és una població encisadora. Hi

trobem la platja del Canadell on s'arrengleren façanes
modernistes. AI final de la platja, l'antic camí de ronda,
ens portarà a Llafranc. Seguint marques blanques i

vermelles del GR-92 ( que van fins a Tamariu) passem
per davant d'una torre de guaita i defensa de 14 m

( finals del sJ<V1 ). Travessem Llafranc a ran de mar i

en sortir-ne fem la forta pujada al far de Sant

Sebastià. En arribar-hi, hi ha un mirador cap al sud,
d'on venim "el punt més gloriós de Catalunya", en
paraules de Josep Pla. El far domina el cap del mateix

nom des de més de cent metres d'alçada sobre el mar.

L'edifici més singular és la torre de vigilància de Sant

Sebastià de la Guarda ( s. xv ) amb una ermita annexa

i un hotel-restaurant. Seguim cap al N, pel tram més
feréstec del dia, el camí puja i baixa entre pins
adaptant-se als capricis de la costa. Després se

n'allunya i fa cap a un pla conreat. Aquí el GR 92

Descripció: Primer dia. Prenem el camí cap al sud

que surt i guanya alçada fins a la cota 1.150 m.

Després, baixa lleugerament i, a la fi, veiem
l'espectacular circ de Cagateille, amb les seves

nombroses cascades. Passem una passarel-la i als
1.260 m el camí fa un gir brusc a l'esquerra per
endinsar-se en el bosc on per fortes llaçades superem
el desnivell del circ. En sortir-ne, el camí passa tallat a

pic sobre un espadat, espectacular! Superat un gran
roc característic remuntem el camí per terreny herbós
fins que ens trobem sobre la sortida de l'estany de la

Hilette. Per arribar-hi, hem de baixar uns 10m amb

l'ajuda d'uns cables, és el Pas du Chat. La Hillette ( 2 h

30 min, 1.797 m ) és un llac amb una forma

capriciosa dividit en tres sectors per dues "penínsules
"que s'hi endinsen. A la primera hi trobem la cabana

refugi que només ofereix parets i sostre, dintre no hi

ha res. Fa anys que hi ha projectat un refugi guardat i

digne d'aquest llac. Segon dia. Ascendim sense

dificultat cap al sud per endinsar-nos en el

característic circ de pendents granítics que es

desplega sota el port de Colatx ( Couillac a França ). El

tartera evident, tot i que per terreny descompost, guanya
ràpidament alçada. Haurem d'utilitzar les mans en un

parell de ressalts i mirar de no fer caure pedres avall.
Arribats a dalt som en una àmplia collada que dóna
accés a la part secreta i amagada de les Roques.
Probablement trencarem el descans d'alguna cabra. El

punt més alt del conjunt és la roca del

Castell a la qual ens podem enfilar

sense dificultat per qualsevol dels seus
extrems. El cim és una enorme plana
rocallosa, des d'on admirem les altres

puntes que formen el conjunt: el
singular Cap de Gos i la més r'

M� d. le Francueta

allunyada punta del Faralló. A ponent, d:le��11
(776m)

�

t a Horta de St. Joan

gaudirem de les curioses formes de les

Gronses i de les Moles del Don. En resum,

poques vegades un esforç tan petit ofereix una

recompensa tan gran. Tornem pel mateix camí.

Pasqual Garriga

encara el mar seguint una ampla barrancada que
desemboca a l'amagada cala Pedrosa, tota plena de

còdols. Sortim per un camí arranjat que guanya alçada
sobre el mar i encara la punta de la Musclera, sublim
paisatge, més enllà la cala d'en Roig, just abans de la

bonica badia de Tamariu. Arribats a aquesta població
anem a cercar la sortida cap a Palafrugell, si estem
atents començarem a veure marques grogues i

blanques del PR-C107 que seguim fins a les últimes
cases on després d'una baixadeta fa una esgotadora
pujada dintre d'un bosc, fins a la vora el Puig Gruí.

Seguim les marques sense dificultat, ja fins al final

anirem per pistes. Caldrà travessar la carretera que
va a Tamariu i seguir-la uns cent metres. Pista enllà
trobarem un indicador per atansar-nos, a uns dos

cents metres, fins al bonic dolmen de Can Mina.

Entrem a Llafranc per la part més alta

del poble. Retornem a Calella per on

hem vingut.

Pasqual Garriga

coll, a 2.416 m, està marcat per una enorme fita-torre.

No cal arribar-hi, abans podem encarar, a l'esquerra,
els fàcils pendents del Pic de Colatx a Pointe

Rabassère ( 2.568 m ). Del cim estant admirem cap al

Pallars els llacs de Romedo i Guiló i, a l'est, el
circ de Turguilla amb la seva cabana.

Baixem al coll i seguim carenejant
fins al pic del Cap de l'Estany (
2.601 m) que domina eillac de

Certascans. Tornem a la Hilette i

1.400 m hi ha una cabana sota una roca i a 1.360 m

les restes d'unes mines d'on surt un cable

transportador que arriba fins a l'aparcament.

Pasqual Garriga

"

emprenem el llarg retorn per

l'estany d'Alet ( en cas de boira
millor no provar-ho ). El camí
sobre llastres guanya alçada fins

a flanquejar, a 2.000 m,

Plagnoles, que dóna pas a l'estany
d'Alet. Passem per davant la

cascada que es forma a la sortida,
seguim baixant suaument fins

passat un lIaquet a 1.765 m. Des

d'allà, encarem una coma que
baixa decidida cap a l'est. A



er Marc Janeras i Casanova

Cardó - Rasquera
Editorial Piolet, abril 2006

165x110 mm;

escales 1:25.000 i 1:10.000

Montsec de l'Estall
Editorial Piolet, abril 2006

165x110 mm; escala 1:25.000

Escalada clàssica a les

Muntanyes de Prades

Josep Jané Jizllvey
Col. Petjades, 5
Cossetània Edicions.febrer 2006
240x170 mm; 159 pàg. bin i color.fotos i

Guia d'escalada clàssica a les

Muntanyes de Prades

Josep Jané Jizllvey
Col. Azimut, 79
Cossetània Edicions, març 2006
225x120 mm; 275 pàg. blnJotos i croquis

La Serra de Prades és un paradís per a l'escalada esportiva. El clima mediterrani i

la proximitat del mar arrauen un munt d'escaladors d'arreu d'Europa.
Possiblement siguin els sectors d'escalada de Catalunya més coneguts fora del

país, en forta competència amb el massís de referència, Montserrat.
Però l'escalada en aquestes muntanyes té una història que remunta molt més

enrere de la moda actual.Va ser terreny de joc dels escaladors del Camp de

Tarragona i encara s'hi obren itineraris des de baix amb una concepció clàssica.

Aquests dos llibres combinen perfectament: el primer fa la narració de la

història, la presentació dels escenaris i d'uns personatges anònims que van saber

descobrir aquestes parets; i el segon es constitueix com a guia pràctica de

ressenya d'un munt d'escalades, algunes de les quals ben desconeguds.

Guilleries Collsacabra
Ricard Belis i Mercè Manyós
Col. Els camins de /'Alba, 8
Ed. Alpina - GeoEstel, març 2006
205x120 mm; 46 pàg. en colon jotos i croquis

Alt Berguedà
Carles Gel

Ed.Alpina - GeoEstel, 2006
225x120 mm; 79 pàg. en blnJotos i croquis

El Jizllès Occidental i Oriental en BTT

Carles Sans i Jordi Vidal
Col. Azimut, 77

Cossetània Edicions, gener 2006
225x120 mm; 168 pàg. blnJotos i croquis; inc/au
CD amb programari per visionar l'llapes

Ens arriben dos mapes nous de Piolet que són una molt

bona iniciativa,ja que s'enfoquen sobre llocs inèdits, aquells
racons on encara cal anar a buscar la cartografia oficial IGN.

El mapa de Cardó fa una doble escala a cada cara del full, un
25.000 de context i una ampliació alO.OOO del balneari i les

ermites de l'entorn. La cobertura queda un pèl curta, massa
lligada al municipi de Rasquera, enlloc d'estendres cap a

Benifallet. En tot cas, faltarà un futur mapa cap al sud per a la

Serra del Boix.

El mapa del Montsec d'Estall inclou una petita ressenya
d'indrets d'interès de la comarca. El criteri toponímic en

aquest espai de la Franja és força discutible, bàsicament en la

grafia. En contraposició amb les noves cartografies del IGN

francès, molt respectuoses amb les peculiaritats de la

Catalunya Nord, és de lamentar que entre Catalunya i Aragó
aflorin tant sovint unes reticències, que des d'aquesta revista

sempre s'ha intentat combatre.

Excursions escollides per Catalunya. 30
itineraris d'una jornada
Centre Excursionista d'Esplugues
Col. Fites excursionistes, 1

CIM Edicions, abri/ 2006
250x175 mm; tapa dura; 190 pàg. c%rJotos i croquis

Aquest llibre és molt sorprenent! S'hi veu la

culrninació de petits esforços molt ben conduïts. El

títol pot deixar indiferent d'entrada per ser molt

generalista, però el contingut no es queda curt, i

amb una bona presentació surt un resultat rodó. Cal

ressaltar que s' assoleix una bona edició, en una nova

collecció, ja que hi ha experiència al darrera i és de

suposar que un bon finançament.
Farà sentir orgullosos els artífexs silents de l'activitat

duta a terme dins el Centre Excursionista

d'Esplugues. Aquest llibre pot simbolitzar un bonic

homenatge a la feina ben feta per tots aquells vocals

de les entitats, que organitzen excursions amb criteri

i transfereixen passió i coneixement.
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Senderisme aqüàtic
Una vegada ha arribat l'estiu, en el millor dels casos, sovint la
calor és la que decideix el destí de les nostres activitats de

cap de setmana o de vacances. La privilegiada situació

geogràfica del nostre petit país ens permet, en poques hores,
estar ascendint un tres mil, baixar un barranc o descobrir els
racons ocults del nostre litoral més abrupte al peu
d'esfereïdors penya-segats, entenent que aquests destins són
els que ens permetran fer més suportables les elevades

temperatures dels mesos caniculars sense deixar de fer

exercici, que és el que ens interessa.

I és que, tot i que aquesta és una revista muntanyenca, no són

pocs els practicants d'aquesta activitat que també sovintegen els

esports nàutics, principalment el submarinisme i el caiac, en
definitiva, aquells que els permeten estar més a prop de la natura.

Tot i que el caiac és una disciplina que es pot practicar tot
l'any amb el material adequat, és clar, l'accés sempre és més
fàcil durant aquestes dates doncs, sovint, haurem de recórrer

ailloguer de l'embarcació per bé que no sempre és fàcil

disposar deilloc on guardar-la la resta de l'any.

L:origen del caiac el trobem a Groenlàndia, a mans del esquimals.
El seu nom prové de la unió dels mots ka-l-ak -bot d'homes-, el
qual, fet d'ossos i fusta i recobert de pells de foca i d'altres

animals, era el seu principal mitjà de transport per les gèlides
aigües de l'àrtic. Els primers a conèixer-lo com a tal i portar-lo a

Europa van ser els britànics a la segona meitat del segle XIX.
L:escocès John McGregor, considerat el pare del piragüisme
modern, va ser el primer a emprendre llargs viatges de
descoberta a través dels rius de l'Europa Central, els paisos
nòrdics i el Pròxim Orient, arribant fins i tot al mar Roig i al Nil, a
bord del seu caiac Rob-Roy construït el 1865. Considerat
inicialment una embarcació de passeig i excursions, el caiac no

va evolucionar en la forma i els materials fins que va entrar de ple
al món de la competició, arribant a ser disciplina olímpica als Jocs

Olímpics de Berlín de 1936. Durant la resta del segle XX, la
transformació del caiac va ser imparable experimentant amb nous

materials cada vegada més lleugers i resistents amb l'única
condició d'arribar a les mides i pesos establerts per la Federació

Internacional de Piragüisme.

Sobre el caiac d'aigües tranquil·les, és a dir, aquell que es

practica al mar, als rius, als llacs o als embassaments en
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contraposició al de descens d'aigües braves, les webs en les

quals podem trobar informació sobre possibles rutes a

realitzar encara són ben poques.

Comencem amb www.topkayak.com. çompletíssima pàgina
sobre tot el que envolta el món del caiac tant en l'àmbit de

lleure com en el competitiu: notícies, articles, rutes, últimes
novetats en material, calendari d'activitats i un interessant

directori d'enllaços classificats en pàgines personals, de
meteorologia, federacions, clubs, publicacions, fabricants,
empreses del sector... A destacar-ne l'accés interactiu a les
rutes a través d'un mapa de tot l'estat on, de moment, l'únic
territori ressenyat és el català. Els itineráris s'expliquen a partir
d'un acolorit esquema i d'una breu descripció dels llocs més
característics per on passarem.

A la pàgina personal www.geocities.com/xabier_sanjuan_a/
kayakesp.html, un veneçolà entregat en cos i ànima al

piragüisme, ens ofereix un tractat exhaustiu sobre el tema. AI

llarg de sis capítols, es repassa tot el que està relacionat
amb la història, les modalitats, la competició, el reglament, les
notícies, el vocabulari ... En definitiva, una petita enciclopèdia
il·lustrada amb divertits dibuixos.

www.rafa.vengava.com és una altra pàgina web personal,
d'origen gallec i de creació recent en la qual, tot i tenir encara

pocs continguts, hi destaca la descripció de tota una clàssica:

la volta a Menorca en caiac en nou etapes. Malgrat ser un
diari de ruta amb anècdotes i experiències personals, unes
bones fotografies i una descripció pas a pas, o millor dit, rem
a rem, de tota la navegació, pot ser un bon referent per a tots

aquells que vulguin emprendre una aventura semblant.

I ja per acabar, una altra pàgina personal www.unidicom.com
/transeuropa/index.htm. En aquest cas la descripció de la

gesta protagonitzada per quatre aventurers de Tarifa, descriu
un recorregut amb esquís, caiac i bicicleta pel Cap Nord de

Tarifa: 144 etapes i 6.491 km en total. Sort que fa baixada!

Ara us toca a vosaltres gaudir del medi aquàtic, un medi en el

qual no hi ha camins. El camí el fa un mateix ...



Fa 400.000 anys vam aprendre a fer foc.

Ja és hora d'aprendre a no fer-ne.

El foc que un dia ens va fer sobreviure i evolucionar pot ser avui el que destrueixi els nostres boscos. És hora de ser més prudents quemaii d'aprendre
a evitar les situacions que poden provocar un incendi. No s'ha de fer cap mena de foc (ni per fer barbacoes, ni per cremar brossa a restes vegetals).
No deixis escombraries al bosc. No llencis cigarretes enceses a llumins sense apagar. No llencis coets o focs d'artifici. I si veus foc o fum, truca al 112.

NO A LES IMPRUDÈNCIES
APRÈN A EVITAR ELS INCENDIS

A Diputació
W Barcelona

xarxa de municipis
Mm Generalitat
WU de Catalunya



tant i tan a prop


